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11  SSTT--0000..  WWyymmaaggaanniiaa  ooggóóllnnee  

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania 
i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych, w 
pkt.1.1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej. 

1.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

1 Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-01.00. Roboty budowlane – budynek technologiczny 
ST-01.01. Roboty ziemne 
ST-01.02. Wzmocnienie podłoŜa 
ST-01.03. Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
ST-01.04. Konstrukcje stalowe 

ST-02.00. Roboty budowlane wykończeniowe – budynek technologiczny SUW 
ST-02.01. Tynki wewnętrzne  
ST-02.02. Izolacje przeciwwilgociowe 
ST-02.03. Roboty malarskie 
ST-02.04. Roboty wykładzinowe ścienne i posadzki 
ST-02.05. Stolarka drzwiowa 
ST-02.06. Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie 
ST-02.07. Sufity podwieszane z płyt g.k. 
ST-02.08. Opaska odwadniająca wokół budynku 

ST-03.00. Roboty budowlane  – zbiornik wody czystej, odstojnik popłuczyn, fundament 
pod agregat prądotwórczy, ściana oporowa 

ST-04.00. Roboty technologiczne 
ST-04.01. Budynek technologiczny SUW 
ST-04.02. Obiekty zewnętrzne 
ST-04.03. Sieci międzyobiektowe 

ST-05.00. Roboty instalacyjne 
ST-05.01. Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne 
ST-05.02. Wentylacja i osuszanie 
ST-05.03. Ogrzewanie 

ST-06.00. Roboty elektryczne i AKPiA 

ST-07.00. Roboty rozbiórkowe 

ST-08.00. Roboty drogowe  

ST-08.01. Wymagania ogólne 
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ST-08.02. Roboty pomiarowe 
ST-08.03. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
ST-08.04. Wykopy, profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 
ST-08.05. Wykonanie zasypek 
ST-08.06. Zahumusowanie i zakładanie trawników 
ST-08.07. Podbudowa z kruszywa 
ST-08.08. Kostka betonowa 
ST-08.09. KrawęŜniki betonowe i obrzeŜa 
ST-08.10. Umocnienie skarp i dna rowu 
ST-08.11. Przepust 

ST-09.00. Zagospodarowanie terenu 
ST-08.01. Ogrodzenie 

ST-10.00. Rozruch SUW, sprzęt BHP i p.poŜ. 

2. W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 
standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami, Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomi się 
z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów 
według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty naleŜy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 

1.1.4 Określenia podstawowe 

UŜyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym 
przypadku następująco: 

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kierownik Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, słuŜące do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości 
Materiałów i Robót. 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć 
jego Oferty. 

Rysunki – Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego. 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do 
udzielania aprobat technicznych. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, Ŝe 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
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zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

Znak 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. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

1.1.5.1 Przekazanie Placu Budowy 
W terminie określonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Plac 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są 
niezbędne dla Robót, lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i 
Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową (Projekt Budowlany i Wykonawczy) i Specyfikacje 
Techniczne. 

1.1.5.2 Dokumentacja Projektowa 
W Dokumentacji Przetargowej zawarte są rysunki, stanowiące integralną część Dokumentacji 
Projektowej (Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego). 
Rysunki te pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robót. 

1.1.5.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 
Wykonawca otrzyma od Inspektora po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej (Projekt Budowlany i Wykonawczy) na Roboty objęte Kontraktem. W okresie 
przygotowywania ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie 
INWESTORA – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów. 

1.1.5.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 
1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. 

Koszty tego projektu naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

2. Wykonawca opracuje harmonogram robót wykonawczych oraz rozruchowych, zapewniający 
ciągłość dostaw wody do odbiorców. PowyŜsze opracowania naleŜy uzgodnić z UŜytkownikiem 
przed rozpoczęciem robót wykonawczych. Koszt tej dokumentacji naleŜy uwzględnić w cenach 
jednostkowych Robót. 

3. Wykonawca sporządzi w uzgodnieniu z UŜytkownikiem wykaz zdemontowanych urządzeń i 
instalacji przeznaczonych do likwidacji. Koszt tej dokumentacji naleŜy uwzględnić w cenach 
jednostkowych Robót. 

4. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczanych 
przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych i AKPiA, w tym: 

� instrukcje eksploatacji/stanowiskowe wybudowanych rozdzielni elektrycznych, 
� instrukcje obsługi paneli sterowniczych w poszczególnych rozdzielniach, 
� instrukcję technologiczną przebudowywanego obiektu, obejmującą zasady eksploatacji i 

obsługi zainstalowanych urządzeń i instalacji, z uwzględnieniem wzajemnych między 
nimi powiązań technologicznych i wdroŜonego programu automatyki ich pracy, 

� instrukcję obsługi komputerowego systemu wizualizacji obiektu. 
Instrukcje te powinny być przekazane w wersji papierowej oraz na płycie CD/DVD (zapisane w 
PDF i wersji edytowanej). Koszt tej dokumentacji naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych 
Robót. 
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5. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-
wykonawczą, dla zrealizowanych Robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami, umoŜliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. Koszt tej dokumentacji naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
Dodatkowo wykonawca wykona kopię na płycie CD/DVD, aplikacji opracowanych dla potrzeb 
programu automatyki pracy i sterowania obiektu, wgranych do poszczególnych sterowników i 
dotykowych paneli sterowniczych oraz aplikacji programu wizualizacji i sterowania wgranej do 
komputera. 

1.1.5.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 

Zamawiającego są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w 
jednym z tych dokumentów jest tak samo wiąŜące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 
dokumentach. 
W przypadku rozbieŜności, wymiary określone liczbą są waŜniejsze od wymiarów określonych 
według skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej 
kolejności pod względem waŜności: 

- Specyfikacje Techniczne, 
- Przedmiar Robót 
- Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub 
uzupełnień. 

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 
sytuacyjnym, profilem podłuŜnym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów 
inŜynierskich i wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz 
w Specyfikacjach Technicznych. 

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych 
odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie 
Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.1.5.6 Zabezpieczenie Placu Budowy 
1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez cały 

okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aŜ do Czasu Wykonania i Przejęcia Robót. 

2. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie realizacji Kontraktu. W zaleŜności od 
potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

3. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 
zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora przed ich ustawieniem. 

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

5. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje Zaplecze Budowy. 
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6. Wykonawca zabezpieczy i 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. 

1.1.5.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem: 

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. KaŜda z tych tablic będzie 
podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez 
Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniony w 
cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez 
cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

1.1.5.8 Rozpoczęcie prac 
1. Prace będą realizowane w nawiązaniu do sieci niwelacji państwowej tj. stałej osnowy 

geodezyjnej. Wykonawca załoŜy tymczasowe, robocze punkty osnowy realizacyjnej i repery w 
odpowiednich miejscach na Placu Budowy. Repery powinny być dowiązane do geodezyjnej 
osnowy wysokościowej obowiązującej na tym terenie. Wraz z postępem robót, okresowo, będą 
kontrolowane poziomy tych punktów i współrzędne osnowy, względem oryginalnych punktów, 
linii i poziomów odniesienia uzyskanych przez Wykonawcę. Tymczasowe punkty osnowy i 
repery pomiarowe jeŜeli nie zatwierdzono inaczej będą zlokalizowane poza miejscami 
prowadzenia robót budowlanych. 

2. Wykonawca przedłoŜy Inspektorowi do zatwierdzenia rysunki w dwóch egzemplarzach 
pokazujące rozmieszczenie i współrzędne kaŜdego z tymczasowych punktów osnowy oraz 
rzędne reperów pomiarowych uŜytych dla prowadzenia robót.  

3. Przed przystąpieniem do wykonania jakiejkolwiek części Robót Wykonawca przedłoŜy 
Inspektorowi kompletny zestaw informacji szczegółowych z obliczeniami i rysunkami 
(włączając w to rysunki pokazujące rozmieszczenie i współrzędne zastosowanych punktów 
pomiarowych) do zatwierdzenia w dwóch egzemplarzach. 

4. Rozmieszczenie obiektów, które mają być wybudowane będzie zaznaczona poprzez odniesienie 
do punktów osnowy wskazanych za pomocą reperów stalowych umieszczonych w betonie albo 
innych zatwierdzonych znaczników rozmieszczonych przez Wykonawcę, który takŜe określi 
współrzędne tych znaczników i ich odległości od istniejących obiektów przyległych. 

5. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montaŜowe itp., będą zrealizowane 
i wykonane według dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 
Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu. 

1.1.5.9 Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego 

i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 

b) Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
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- moŜliwością powstania poŜaru. 

c) Praca Sprzętu uŜywanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń 
w środowisku naturalnym poza Placem Budowy. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜą Wykonawcę. 

1.1.5.10 Ochrona przeciwpoŜarowa 
1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane poŜarem wywołanym w 
efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.1.5.11 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

2. Nie dopuszcza się do uŜycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym, niŜ dopuszczalne. 

3. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

1.1.5.12 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie 
i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Placu Budowy. 

4. Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 
zagroŜenia dla higieny i zdrowia uŜytkowników, w szczególności w wyniku: 

- wydzielania się gazów toksycznych, 
- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
- niebezpiecznego promieniowania, 
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej, 
- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
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- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
- przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 
- nadmiernego hałasu i drgań. 

5. Obiekty i urządzenia powinny być wykonane w taki sposób, aby obciąŜenia mogące na nie 
działać w trakcie budowy i uŜytkowania nie prowadziły do: 

- zniszczenia całości lub części budynku, 
- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposaŜenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

6. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

1.1.5.13 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej oraz/lub prywatnej. 

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem 
uszkodzenia. 

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 
Wykonawca powiadomi Inspektora oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu 
otrzymania dalszej decyzji.  

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w moŜliwie 
najkrótszym czasie, nie dłuŜszym jednak niŜ w czasie przewidzianym w programie Robót. 
Wykonawca okaŜe współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 

5. Zakłada się, Ŝe Wykonawca zapoznał się z zakresem robót i Ŝe planując swoje Roboty 
uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym roboty wymienione w pkt. 4, powyŜej, 
przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być 
podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń podziemnych 
lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję 
uŜytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a takŜe Inspektora. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi słuŜbami 
specjalistycznymi. 

1.1.5.14 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z 
wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

1.1.5.15 Opieka nad Robotami 
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt 

uŜywany do Robót. 
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2. JeŜeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadawalającym stanie, to na 
Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niŜ 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moŜe natychmiast zatrzymać Roboty. 

3. W trakcie robót budowlanych naleŜy załoŜyć iŜ prace naleŜy wykonywać przy załoŜeniu 
ciągłości dostaw wody do odbiorców. 

4. W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za 
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 
naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

1.1.5.16 Przestrzeganie prawa 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych i władz 

lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane 
z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 
wymienione w pkt. 1 powyŜej i stosować się do nich. 

1.1.5.17 Prawa patentowe 
1. JeŜeli od Wykonawcy wymaga się, lub teŜ uzna on za konieczne albo uzasadnione, uŜycia 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 
innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 
prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 
metody. 

2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem 
do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub 
metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i 
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. JeŜeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe 
lub prawne, to w całości obciąŜą one Wykonawcę. 

1.1.5.18 Działania związane z organizacją prac 
1. Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego Wykonawca odpowiada 

przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę. 

2. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego. 

1.1.5.19 Przebudowa urządzeń koliduj ących 
Przebudowę urządzeń kolidujących naleŜy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
uŜytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie 
przebudowy i budowy. 

1.2 MATERIAŁY 

1.2.1 Wymagania ogólne 

1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 
- być nowe i nieuŜywane, 
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- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów, 

- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym równieŜ i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

1.2.2 Źródła uzyskiwania Materiałów 

1. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do Robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 

2. Zatwierdzenie partii Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
wszystkich Materiałów z tego źródła. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe Materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

1.2.3 Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Inspektora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

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

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich Materiałów, uŜytych do realizacji Robót. 

1.2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy bądź złoŜone we wskazanym przez Inspektora miejscu. JeŜeli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych Materiałów do innych Robót niŜ te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

2. KaŜdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane bądź nie zaakceptowane Materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem. 

1.2.5 Przechowywanie i składowanie Materiałów 

1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich uŜycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego 
składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
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1.2.6 Wariantowe stosowanie Materiałów 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość zastosowania w 
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora o 
swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w 
okresie dłuŜszym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj Materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inspektora. 

1.3 SPRZĘT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania tylko 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 jakości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) 
lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń 
w powyŜszych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
wskazaniami Inspektora i w terminie przewidzianym Umową. 

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość uŜycia 
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o 
swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego uŜyciem. Wybrany i 
zaakceptowany sprzęt nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inspektora. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

1.4 TRANSPORT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewoŜonych 
Materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z wskazaniami 
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom Umowy, będą 
na polecenie Inspektora usunięte z Placu Budowy. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

5. Przed wysłaniem z miejsca produkcji kaŜdy materiał zostanie odpowiednio zabezpieczony 
powłokami ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i innym przypadkowym 
uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montaŜu. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za takie zabezpieczenie materiałów, aby dotarły one na Plac Budowy w stanie 
nienaruszonym. Wszystkie urządzenia i instalacje naleŜy umieścić w opakowaniach i 
kontenerach najwyŜszej jakości. Materiały naleŜy zapakować w taki sposób, aby były one 
odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. 
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6. NaleŜy podjąć środki ostroŜności w celu ochrony ostrych krawędzi materiałów oraz 
odsłoniętych powierzchni mających kontakt z wilgotnym podłoŜem. Miejsca te naleŜy osłonić 
opakowaniem zaimpregnowanym substancją o właściwościach antykorozyjnych lub uŜyć 
pochłaniaczy wilgoci, odpornych na łuszczenie się i przecięcie w przypadku przesunięcia 
ładunku w czasie transportu. 

7. Koszty materiałów i opakowań niezbędnych do bezpiecznego transportu materiałów na miejsce 
przeznaczenia spoczywają na Wykonawcy i zawierają się w Cenie Kontraktowej. 

8. Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych materiałów na Placu Budowy lub w 
magazynie i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie 
prowadzonego rozładunku. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

1. Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty wyspecyfikowane 
w Kontrakcie oraz niezbędny Personel i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) 
konieczne do wykonania Robót. 

2. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inspektorem jako obszary robocze. 

3. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Placu 
Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłuŜej niŜ na Roboty Tymczasowe. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

5. 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. 

6. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

7. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

8. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i/lub elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię. 

9. Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niŜ w 
terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

10. Prace wykonywane na eksploatowanej przez cały czas SUW.  
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1.6 Kontrola jako ści robót 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się 
do nich, będą przedkładane Inspektorowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem kaŜdego etapu 
realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Inspektora, na samym tym 
dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego 
Wykonawcę. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

1.6.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

1. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną podającą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- zasady BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
- wyposaŜenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

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

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

b) część szczegółową, podającą dla kaŜdego rodzaju Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 
- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

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

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

1.6.2 Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz 
Robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--0000..  WWyymmaaggaanniiaa  ooggóóllnnee 

18 
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających 
procedury badań. 

5. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
natychmiast wstrzyma uŜycie badanych Materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 

6. Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

1.6.3 Pobieranie próbek 

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

2. Inspektor będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

3. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, 
które budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie 
Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

1.6.4 Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, 
stosować będzie moŜna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

2. KaŜdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

1.6.5 Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak, niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

1.6.6 Badania prowadzone przez Inspektora 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu 
przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

2. Inspektor będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

3. Inspektor moŜe na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenia badań 
powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
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zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W 
takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca. 

1.6.7 Atesty jakości Materiałów i Sprzętu 

1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, 
kaŜda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 

3. Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - waŜne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

1.6.8 Dokumenty budowy 

1.6.8.1 Dziennik Budowy 
1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do końca Okresu 
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu 
Budowy. 

3. KaŜdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Wpisy będą czytelne, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

5. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 

- Datę akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót, 

- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 

- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora, 

- Daty i przyczyny wstrzymania Robót, 

- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych, 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą, 

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
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- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót, 

- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 

- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań, z podaniem kto je przeprowadzał, 

- Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

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

7. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

8. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

1.6.8.2 Księga Obmiarów 
1. Księga Obmiarów stanowi dokument umoŜliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych 

Robót. 

2. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

1.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, 
kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót. 

1.6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się – oprócz wymienionych powyŜej w pkt. 1.6.8.1 – 1.6.8.3 – 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację inwestycji, 

- protokoły przekazania Placu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- Świadectwa Przejęcia Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie. 

1.6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
1. Dokumenty budowy naleŜy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy naleŜy go natychmiast odtworzyć 
w formie przewidzianej prawem. 

3. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. NaleŜy teŜ je 
udostępniać Zamawiającemu na jego Ŝyczenie. 
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1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót 

1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. 

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą Warunków Kontraktu. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora. 

5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inspektora. 

1.7.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi. 

2. JeŜeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości 
będą wyliczane w m3 - jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach - zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku 
miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór 
takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem. 

1.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora przed ich 
uŜyciem. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać waŜne 
świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

1.7.4 Wagi i zasady waŜenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich 
dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

1.7.5 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy 
Robót. 
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2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 

3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Rodzaje odbiorów 

W zaleŜności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

- przejęcie odcinka lub/i całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót 
odpowiednio dla odcinka lub całości Robót), 

- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót - wystawienie Świadectwa Wypełnienia 
Gwarancji). 

1.8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie Warunkami Umowy. 

1.8.3 Świadectwo Przejęcia Robót 

Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy. 

1.8.4 Dokumenty Przejęcia Robót 

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 
sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora. 

2. Dla celów Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

- dokumentację powykonawczą, 

- uwagi i Polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

- atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 

- certyfikat energetyczny, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
- zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Inspektora, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 
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1.8.5 Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 

1. Świadectwo Wypełnienia Gwarancji będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót – 
odbiór ostateczny. 

2. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności 
za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia 
oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji. 

3. Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad omówionych powyŜej. 

1.9 PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

1.9.1 Ustalenia ogólne 

1. Podstawą płatności jest wartość ryczałtowa wyliczona na podstawie wycenionego przez 
Wykonawcę przedmiaru robót. Prace dodatkowe wynikające z przyczyn niezaleŜnych 
wyceniane będą na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót. Do 
obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. 

2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie. 

3. Cena jednostkowa obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 
- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
- roboty geodezyjne – pomiary, tyczenia, 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu 
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty 
tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
dzierŜawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, itp., 

- koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
- zysk kalkulacyjny, zawierający teŜ ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w 

całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym,  
- wszelkie niezbędne przepinki wynikające z przyjętego sposobu realizacji prac 

wykonywanych na czynnym obiekcie, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej. 
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ST-01.00. Roboty budowlane - budynek 
technologiczny 

 
 

Nr Nazwa specyfikacji Nr stron 

ST-01.01. Roboty ziemne 25 ÷÷÷÷ 29 

ST-01.02. Wzmocnienie podłoŜa 30 ÷÷÷÷ 34 

ST-01.03. Roboty betonowe i Ŝelbetowe 35 ÷÷÷÷ 40 

ST-01.04. Konstrukcje stalowe 41 ÷÷÷÷ 46 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-01.01. ROBOTY ZIEMNE 
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1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych pod potrzeby budowy budynku technologicznego, które zostaną zrealizowane w ramach 
inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

1.1.2 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria:  45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

1.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
wytycznymi. 

1.1.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

1.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00. 

1.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
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Roboty naleŜy wykonać ręcznie oraz przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora. 

1.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je umieścić równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Ogólne wymagania 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

1.5.2 Wymagania szczegółowe 

Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi - przed przystąpieniem do 
wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W 
trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót. 
Wszystkie roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. 

1.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

1.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją 

- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 

- wymiary wykopów 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

1.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 
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Jednostką obmiaru jest: m3 – wykopy, transport gruntu z uwzględnieniem odległości transportu. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 

1.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

1.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

1.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru Robót. 
Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia: 

� prace przygotowawcze z pomiarami, 

� wyznaczenie zarysu wykopu, 

� dostarczenie materiału 

� uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

� odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 
odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas 
ziemnych, 

� odwodnienie i utrzymanie wykopu. 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miary. 

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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2.1 WSTĘP 

2.1.1 Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z wzmocnieniem podłoŜa pod potrzeby budowy budynku technologicznego, które zostaną 
zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

2.1.2 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45223100-7  MontaŜ konstrukcji metalowych 

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45100000-5  Przygotowanie terenu pod budowę 

45220000-5  Roboty inŜynieryjne i budowlane 

2.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 2.1.1, 2.1.4. 

2.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje prace związane ze wzmocnieniem podłoŜa pod 
budynek technologiczny Stacji Uzdatniania Wody w Łosicach, w tym: 

� wykonanie pali FDP pod fundamenty i posadzkę, 

� wykonanie warstwy transmisyjnej. 

2.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
wytycznymi. 

2.1.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

2.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania pali muszą być zgodne z odpowiednimi 
normami. Dostarczone materiały muszą mieć niezbędne atesty.  

2.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
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Roboty naleŜy wykonać ręcznie oraz przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora. 

2.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

2.5 WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1 Ogólne wymagania 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

2.5.2 Wymagania szczegółowe 

Wykonanie wzmocnienia podłoŜa gruntowego, roboty palowe powinny być realizowane na podstawie 
Dokumentacji Projektowej zawierającej projekt wzmocnienia podłoŜa pod budynek technologiczny 
Stacji Uzdatniania Wody w Łosicach . 

2.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

2.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

- opracowanie metryk pali 

- kontrole długości pali 

- badania wytrzymałościowe betonu uŜytego do wykonania pali 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji połoŜenia pali po rozkuciu głowic. 

2.7 OBMIAR ROBÓT 

2.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

2.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 

2.8 ODBIÓR ROBÓT 

2.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
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2.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

2.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

2.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru Robót. 
Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia: 

� prace przygotowawcze z pomiarami, 

� dostarczenie materiału, 

� wykonanie wszystkich prac związanych z wzmocnieniem podłoŜa. 

2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

2. PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

3. PN-EN/12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale 
przemieszczeniowe. 
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3.1 WSTĘP 

3.1.1 Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i Ŝelbetowych dla potrzeby budowy budynku technologicznego, które zostaną 
zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

3.1.2 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45262310-7  Zbrojenie 
45262210-6  Fundamentowanie 
45262300-4  Betonowanie 
45113000-2  Roboty na placu budowy 

3.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 3.1.1, 3.1.4. 

3.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie prac betonowych i konstrukcji z Ŝelbetu. W zakres tych robót wchodzi: 

� wykonanie stóp, ław i płyt fundamentowych, 

� wykonanie ścian fundamentowych. 

3.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
wytycznymi. 

Beton zwykły – beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zarób mieszanki betonowej – ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego 
lub pojemnika transportowego. 

Partia betonu – ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc – z takich samych składników, w 
ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym. 
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3.1.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

3.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00. 

Wszystkie materiały i wyroby muszą być zgodne z odpowiednimi normami. Dostarczone materiały 
muszą mieć niezbędne atesty.  

� beton kl. C12/15, C25/30 

� stal zbrojeniowa A-IIIN 

3.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

Roboty naleŜy wykonać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora.  
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Stosować wibratory 
wgłębne. Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

3.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

Beton do robót konstrukcyjnych dostarczany będzie na plac budowy z wytwórni betonu. Masę 
betonową naleŜy transportować środkami nie powodującymi naruszenia jednorodności masy i zmian 
w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas transportu 
i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim 
stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
gwarantujący uniknięcie trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 

3.5 WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1 Ogólne wymagania 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

3.5.2 Wymagania szczegółowe 

Pręty przed uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać, np. 
lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczenia. Czyszczenie prętów powinno 
być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej ich korozji. Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej naleŜy je prostować. 
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Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej naleŜy wykonywać mechanicznie. Ilość zbrojenia w poszczególnych 
elementach – wg projektu konstrukcyjnego. 

Recepturę betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologię betonowania pielęgnacji 
zatwierdza Inspektor po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji od Wykonawcy. Układanie 
mieszanki betonowej na placu budowy moŜe odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania, 
bezpośrednio z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. Bezpośrednio po zakończeniu 
betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze wyŜszej od +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. W temperaturach niŜszych 
od +5°C pielęgnację wilgotnościową naleŜy rozpocząć po 24 godzinach. Okres pielęgnacji naleŜy 
rozpocząć odpowiednio wcześniej dla betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie.  

3.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

3.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

3.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Wykonawca musi zadbać o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymagana jakość ich 
formowania, przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana 
konstrukcja.  

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu: 

� konsystencja mieszanki betonowej 

� zawartość powietrza w mieszance betonowej 

� wytrzymałość betonu na ściskanie 

� nasiąkliwość betonu 

� odporność betonu na działanie mrozu 

� przepuszczalność wody przez beton. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują m. in. następujące wymagania: 

� wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 

� krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2 cm 

� pęknięcia są niedopuszczalne. 

3.7 OBMIAR ROBÓT 

3.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

3.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 
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3.8 ODBIÓR ROBÓT 

3.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 

3.8.2 Warunki szczegółowe 

Odbiór zmontowanego zbrojenia 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami konstrukcji Ŝelbetowej. 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami obejmuje: 

- zgodność kształtu prętów 

- zgodność liczny prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach 

- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień 

- zachowanie wymaganej otuliny zbrojenia. 

Odbiór betonowania 

Odbiorom podlegają 

- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawę betonu 

- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa 

- wykonane konstrukcje betonowe 

- pielęgnacja betonu. 

3.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

3.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

3.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru Robót. 

3.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 

2. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

3. PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 

4. PN-89/H-84023/0 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

5. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

6. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
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4.1 WSTĘP 

4.1.1 Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych budynku technologicznego, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

4.1.2 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45262400-5 – Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
45113000-2  Roboty na placu budowy 

4.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 4.1.1, 4.1.4. 

4.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaŜ konstrukcji stalowych: 

� słupy 

� wiązary dachowe 

� płatwie, stęŜenia dachowe 

� konstrukcja wsporcza obudowy ścian 

� konstrukcja wsporcza wciągnika. 

4.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
wytycznymi. 

4.1.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

4.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00. 

Wszystkie materiały i wyroby muszą być zgodne z odpowiednimi normami. Dostarczone materiały 
muszą mieć niezbędne atesty. 

4.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
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Roboty naleŜy wykonać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora.  

4.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać 
się tak, aby powierzchnia stali zawsze była czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych 
chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny 
być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 
Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Konstrukcja 
przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją. Wszystkie elementy konstrukcji powinny 
być ładowane na środki transportu w taki sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez 
powstania nadmiernych napręŜeń, deformacji lub uszkodzeń.  

4.5 WYKONANIE ROBÓT 

4.5.1 Ogólne wymagania 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

4.5.2 Wymagania szczegółowe 

Wyrobu hutnicze stosowane do wykonania konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny być 
sprawdzone pod względem: gatunku stali, asortymentu, własności, wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczaj ą dopuszczalne 
odchyłki powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub 
gięciu nie powinny wykazywać pęknięć.  

Połączenia spawane 

Przygotowanie krawędzi do spawanie wg PN-M-69014. Spawanie naleŜy prowadzić zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06200. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i 
odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-EN 970.  
Roboty spawalnicze na obiekcie moŜna prowadzić w temperaturze powyŜej 5°C oraz podczas 
wilgotności względnej powietrza nie większej niŜ 80%. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub 
mŜawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy naleŜy osłonić. Powierzchnie łączonych elementów 
powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń na szerokości nie 
mniejszej niŜ 15 cm.  

Zabezpieczenia antykorozyjne 

Zabezpieczenia antykorozyjne naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 oraz PN-EN 
ISO 12944-7. Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałoŜeniem powłoki gruntującej powinna być 
oczyszczona do stopnia St2 wg PN-EN ISO 12944-4.  

4.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

4.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 
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4.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Zakres kontroli obejmuje: 

� kontrolę stali 

� badanie połączeń spawanych 

� jakość łączników 

� sprawdzenie połączeń montaŜowych 

� sprawdzenie wykończenia zakotwień 

� sprawdzenie ogólnej geometrii 

� sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 

4.7 OBMIAR ROBÓT 

4.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

4.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 

4.8 ODBIÓR ROBÓT 

4.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, ST oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. 

4.8.2 Warunki szczegółowe 

Odbiór dostawy stali 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinna być 
zaopatrzona kaŜda dostawa stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

- znak wytwórcy 

- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obróbki cieplnej. 

Odbiór zmontowanej konstrukcji stalowej 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności uŜytych profili, prawidłowym wykonaniu 
połączeń spawanych i skręcanych. 

4.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

4.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
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4.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru Robót. 

4.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

2. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  

3. PN-M-697 Spawalnictwo – Wadliwości złączy spawanych – Oznaczanie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 

4. PN-M-69777 Spawalnictwo – Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na 
podstawie wyników badań ultradźwiękowych. 

5. PN-H-01107 Stal - Rodzaje dokumentów kontrolnych. 

6. PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady 
uŜytkowania, konserwacji i napraw. 

7. PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez 
dostawców. 
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ST-02.00. Roboty budowlane 
wykończeniowe – budynek technologiczny 

SUW 
 
 

Nr Nazwa specyfikacji Nr stron 

ST-02.01. Tynki wewnętrzne 48 ÷÷÷÷ 54 

ST-02.02. Izolacje przeciwwilgociowe 55 ÷÷÷÷ 60 

ST-02.03. Roboty malarskie 61 ÷÷÷÷ 66 

ST-02.04. Roboty wykładzinowe ścienne i posadzki 67 ÷÷÷÷ 72 

ST-02.05. Stolarka drzwiowa 73 ÷÷÷÷ 78 

ST-02.06. 
Rynny i rury spustowe, obróbki 
blacharskie 79 ÷÷÷÷ 85 

ST-02.07. Sufity podwieszane z płyt g.k. 86 ÷÷÷÷ 91 

ST-02.08. Opaska odwadniająca wokół budynku 92 ÷÷÷÷ 96 
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1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych w budynku technologicznym Stacji Uzdatniania Wody w Łosicach, które 
zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

1.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

Grupa 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

Klasa: 45410000-4  Tynkowanie 

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych: 

- wykonanie ręczne tynków kat. II na ścianach  

- wykonanie ręczne tynków na ościeŜach stolarki drzwiowej, 

- wykonanie ręczne tynków kat. II na bruzdach z przewodami elektrycznymi. 

1.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, i 
przepisami. 

1.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania podano w ST-00. 

1.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00. 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. 
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Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

� cement portlandzki zwykły 32,5 

� ciasto wapienne 

� wapno suchogaszone 

� piasek 

1.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

Roboty naleŜy wykonać ręcznie oraz przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora. 

Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. 

� mieszarki do zapraw, 

� betoniarka wolnospadowa, 

� przenośne zbiorniki na wodę, 

� wyciąg przyścienny. 

1.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08, 
obowiązującymi przepisami bhp i ruchu drogowego. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

1.5.2 Wymagania szczegółowe 

Warunki przystąpienia do robót: 

- przed przystąpieniem do wykonania robot tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty murarskie stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone ościeŜnice 
drzwiowe. 

- zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, 

- tynki naleŜy wykonać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem , Ŝe w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C 

- w niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki, jedynie przy zastosowaniu środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonania robót budowlano – montaŜowych w 
okresie obniŜonych temperatur”. 

Przygotowanie podłoŜa: 

- podłoŜa pod tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2 

- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa – zwilŜyć wodą. 

Wykonanie tynków: 

- przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 pkt 3.3.1 
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- sposoby wykonania tynków jedno i wielowarstwowych powinny być zgodne z określeniami 
w tab. 4 normy PN-70/B/10100. 

1.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

1.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Badania przed przystąpieniem do robot tynkowych 

Przed przystąpieniem do robot tynkowych Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 
oraz kruszyw i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszyw. 

Badania w czasie robót: 

- badanie zapraw wytwarzanych na placu budowy, marki i konsystencji zgodnie z normą 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

- wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Badania w czasie odbioru robót: 

Badania tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B- 10100 p.6.4.3.i 
umoŜliwiać ocenę wszystkich wymagań: 

- zgodność z dokumentacją  - przedmiarem robót, 

- jakość zastosowanych materiałów, 

- prawidłowość przygotowania podłoŜa 

- przyczepność tynków do podłoŜa 

- wyglądu powierzchni tynku 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- wykończenia tynku na naroŜach i szczelinach dylatacyjnych. 

1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

1.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 

Jednostką obmiaru jest m2 oraz mb  tynkowania bruzd i ościeŜy. Ilość tynków jednostek m2 określa 
się na podstawie projektu jednostek uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru. Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości z ksiąŜki przedmiaru robót . 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 
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1.8.2 Warunki szczegółowe 

Odbiór podłoŜa 

- odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. 

- roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, ST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne 
wyniki. 

Odbiór tynków 

- ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacja projektową 

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 m na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty - odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniu. 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niŜ 
3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi.  

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli na powierzchni tynków przenikających z 
podłoŜa, 

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

2.8.4 Odbiór wykonanych tynków  

Odbiór wykonanych tynków powinien być potwierdzony protokółem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

1.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru Robót. 
Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia : 

- cały zakres robót  

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- przygotowanie zaprawy 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych do wysokości 4 m 

- przygotowanie podłoŜa 

- umocowanie listew tynkarskich 

- siatkowanie bruzd 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

- wykonanie tynków 

- reperacje tynków po dziurach montaŜowych i hakach  
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów  

- likwidacja stanowiska roboczego 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałości. 

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

3. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

4. PN-B-30020:1999   Wapno. 

5. PN-B-19701:1997   Cement powszechnego uŜytku. 

6. PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

7. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewniania jakości. 

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki” wydanie ITB-2003 rok. 

9. Instrukcje i przepisy BHP. 
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2.1 WSTĘP 

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwilgociowych związanych z budową budynku technologicznym Stacji Uzdatniania 
Wody w Łosicach, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

2.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

Grupa 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

Klasa:45320000-6  Roboty izolacyjne 

2.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 2.1.1, 2.1.4. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

2.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru robót izolacji przeciwwilgociowych: 

� izolacja pionowa ścian fundamentowych folią PE 

� izolacja pozioma pod ławami fundamentowymi (na chudym betonie) oraz nad ławami 
folia PE lub 2x papa na lepiku 

� izolacja pozioma ściany fundamentowej z folii PE lub papy termozgrzewalnej x 2 
połączona z izolacją posadzki 

� boczne i wierzchnie płaszczyzny fundamentów i ścian fundamentowych zaizolowane 
abizolem R+P 

� izolacja dachu – folia PE (paroszczelna) 

2.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 

2.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 
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2.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00. 

2.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
Roboty naleŜy wykonać ręcznie oraz przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora. 

2.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
Materiały izolacyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed rozlaniem z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ruchu 
drogowego. 

2.5 WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

2.5.2 Wymagania szczegółowe 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
związanych z izolacją ścian uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Roboty izolacyjne mogą być prowadzone gdy: 

� podłoŜa pod wykonanie izolacji są suche, czyste, wolne od zanieczyszczeń i 
ziaren piasku, 

� kiedy panuje bezdeszczowa pogoda , a temperatura jest nie niŜsza niŜ + 5°C. 
Do izolacji naleŜy wybrać folię o sprawdzonej szczelności przez producenta. 
Wszystkie roboty termoizolacyjne naleŜy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, opisem, 
instrukcjami technicznymi producentów, obowiązującymi przepisami i normami oraz poleceniami 
Inspektora. 

2.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

2.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno być ocenianie: 
- przygotowanie podłoŜy, suchość i czystość, 

- warunki pogodowe, 

- jakość stosowanych materiałów, 

- szczelność wykonanych powłok i izolacji z folii, 

- zgodność wykonania z opisem w przedmiarze robót i odpowiednimi normami, 

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiałów. 
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Wyniki wszystkich badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora. 

2.7 OBMIAR ROBÓT 

2.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

2.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 
Jednostką obmiaru jest: m2 

2.8 ODBIÓR ROBÓT 

2.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

2.8.2 Warunki szczegółowe 

Odbiór podłoŜy 
Odbiór podłoŜy naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed wykonaniem robót izolacyjnych. 

Wymagania przy odbiorze: 
- zgodność z opisem w przedmiarze robot, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- szczelność wykonanych izolacji, 

- zgodność wykonania z obowiązującymi przepisami i normami. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją , ST i poleceniami Inspektora nadzoru jeŜeli wszystkie 
badania i pomiary dały wynik pozytywny. 

2.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

2.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

2.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru Robót. 
Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia: 

� wszystkie roboty przygotowawcze, 

� zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

� wykonanie zakresu robót zgodnie z pkt. 2.1.4, 

� wykonanie badań i pomiarów. 
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2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2. PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem. Wymagania i badania. 

3. Instrukcje techniczne producentów.  

4. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych. Wydanie ITB 
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3.1 WSTĘP 

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z malowaniem ścian i sufitów w budynku technologicznym Stacji Uzdatniania Wody w 
Łosicach, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

3.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

Grupa 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

Kod   45400000 – 1 

3.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 3.1.1, 3.1.4. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

3.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z robotami malarskimi wewnętrznymi: 

- malowanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych farba emulsyjną, 

- malowanie sufitów z płyt g.k. farbą emulsyjną. 

3.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 

3.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

3.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00 

� farba emulsyjna wewnętrzna  

� emulsja gruntująca 

� szpachle gipsowe 
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3.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

Roboty naleŜy wykonać ręcznie oraz przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora. 

Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. 

3.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

3.5 WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

3.5.2 Wymagania szczegółowe 

Wykonanie robot malarskich naleŜy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy robotników. 
Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich naleŜy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczona do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia. Następnie naleŜy powierzchnię 
zagruntować. 

Przy robotach malarskich naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280  

Roboty malarskie budowlane - farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

Przygotowanie podłoŜa: 

- gruntowanie podłoŜy ścian, 

- zabezpieczenie folią powierzchni naraŜonych na zabrudzenie przy malowaniu, 

- malowanie tynków wewnętrznych, 

- usunięcie folii. 

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

- po całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych 

- po wykonaniu podłoŜa pod okładziny podłogowe, 

- po usunięciu z pomieszczenia gruzu i odpadów. 

Drugie malowanie moŜna wykonać: 

- po białym montaŜu, 

- po ułoŜeniu posadzek. 

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Przy 
wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30°C oraz przeciągi. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14-dniowym.  
Powierzchni podłoŜy przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy 
od lica powierzchni naleŜy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
PodłoŜa powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań i 
rozwarstwień, czyste i suche. 
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Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna 
być nie większa niŜ 4% masy, a farbami olejno – Ŝywicznymi i syntetycznymi nie większa niŜ 3% 
masy. 

Malowanie farbami emulsyjnymi: 

Farbę moŜna nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoŜe przez 
uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem środka 
dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeszcze przed 
całkowitym wyschnięciem powierzchnie pomalować dwukrotnie farbą. Do pierwszego malowania 
farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości 
handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny być 
prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niŜsza niŜ +5°C i nie wyŜsza niŜ +30°C. Zbyt niska 
temperatura moŜe spowodować spękania powłoki. 

3.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

3.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

3.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 
- nasiąkliwość 

- wsiąkliwość 

- wyschnięcia 

- przyczepność 

- wygląd zewnętrzny powłoki, 

Warunki badań materiałów i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Badanie powłok z farb emulsyjnych naleŜy przeprowadzić nie wcześniej niŜ po 7 dniach. Powłoki z 
farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, 
uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam, zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a 
powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.  
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie, przyczepność.  

3.7 OBMIAR ROBÓT 

3.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

3.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 

Jednostką obmiaru jest: m2 – wymalowanych powierzchni. 



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--0022..0033..  RRoobboottyy  mmaallaarrsskkiiee 

66 
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

3.8 ODBIÓR ROBÓT 

3.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

3.8.2 Warunki szczegółowe 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją projektową, ST i przedmiarem robót, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami. 

3.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

3.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

3.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru Robót. 
Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia : 

- prace przygotowawcze z pomiarami, 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- kompletny zakres robot podany w poz. 3.1.4., 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

3.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych. 

3. PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. PrzybliŜone metody obliczania wydajności i   
zuŜycia. 

4. PN/B-10107 Badania wytrzymałościowe na odrywanie. 
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4.1 WSTĘP 

4.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykładzinowych w zakresie wykładzin ściennych i posadzkowych w budynku technologicznym Stacji 
Uzdatniania Wody w Łosicach, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

4.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

Grupa 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

Kod   45 450 000 – 6 

4.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 4.1.1, 4.1.4. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

4.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z robotami wykładzinowymi i obejmują: 

� wykładziny ścian płytkami ceramicznymi oraz płytkami klinikierowymi 

� wykładziny posadzek płytkami ceramicznymi na kleju oraz płytkami 
chemoodpornymi. 

4.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 

4.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

4.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00. 
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Materiały niezbędne do wykonania robót: 
� płytki ścienne ceramiczne glazurowane gat. I, w kolorze białym lub biało-szarym 

(melanŜ) – ustalić z uŜytkownikiem 

� płytki ceramiczne posadzkowe antypoślizgowe 5 kl. ścieralności, gat. I 

� płytki ceramiczne posadzkowe chemoodporne 5 kl. ścieralności, gat. I 

� zaprawy klejowe oraz fugowe 

� piasek do zapraw 

� cement portlandzki kl 32,5 workowany  

� wapno hydratyzowane workowane 

4.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne.  

� piły do cięcia glazury, 

� mieszadła elektrycznego, 

� wiertarki elektrycznej udarowo-obrotowej, 

� betoniarki 150 l. 

4.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

Transport materiałów powinien odbywać się samochodami dostawczymi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bhp i ruchu drogowego. 

4.5 WYKONANIE ROBÓT 

4.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

4.5.2 Wymagania szczegółowe 

Okładziny ścienne 

- okładziny wewnętrzne powinny być wykonane z płytek ceramicznych glazurowanych 
na gotowej zaprawie klejowej 

- spoiny z gotowej zaprawy fugowej. 

- naroŜniki wewnątrz budynku zabezpieczone listwami PCV, 

- cokoły ścian zewnętrznych powinny być wykonane z płytek klinkierowych o grubości 
2 cm 

Okładziny posadzkowe z płytek ceramicznych 

- Płytki ceramiczne na zaprawie klejowej gr. 3 mm 

- spoiny z gotowej zaprawy fugowej. 

4.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

4.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 
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4.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli zastosowanych materiałów, sprawdzeniu prawidłowości 
wykonania i kompletności wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową. 

Poszczególne etapy robót winny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora i fakt ten 
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie moŜna rozpoczynać kolejnych etapów robót bez 
zezwolenia Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzeniu przed odbiorem podlegają: 
- wichrowatość powierzchni licowej do 1,5 mm, 

- odchyłki naroŜników do 1,0 mm, 

- odchyłki od prostoliniowości krawędzi +- 0,5 mm/m, 

- sprawdzenie powierzchni okładziny – odchyłki max. 2,00 mm na łacie 2,00 m, 

- ogólne wizualne oceny wykonanych robót, 

- wypełnienie spoin zaprawą fugową. 

4.7 OBMIAR ROBÓT 

4.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

4.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 

Jednostką obmiaru jest m2 /mb elementów robót.  

4.8 ODBIÓR ROBÓT 

4.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

4.8.2 Warunki szczegółowe 

Odbiorowi podlega: 

- zgodność robót z dokumentacja projektową i ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
Nadzoru, 

Odbiór częściowy robót oraz robót ulegających zakryciu, podstawę odbioru stanowią: 

- pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy, 

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru. 

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

4.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

4.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
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4.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru Robót. 
Cena jednostkowa wykonania robót uwzględnia: 

- prace przygotowawcze z pomiarami, 

- kompletny zakres robót podany w pkt. 4.1.4, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

4.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

2. PN-88/B-32250   Woda do betonów i zapraw. 

3. PN-B-10107 Zaprawy do płytek mineralnych. 

4. PN-EN 87 Płyty i płytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja. 

5. PN-EN 101 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie twardości. 

6. PN-EN 176 Płyty i płytki ceramiczne - prasowane na sucho o małej  
nasiąkliwości  wodnej (E<3%,  E=3%). 

7. PN-EN ISO 10545 Płyty i płytki ceramiczne. 

8. PN-EN ISO 10545-1 Płyty i płytki ceramiczne - warunki odbioru. 

9. PN-EN ISO 10545-2 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie wymiarów, spr.  
powierzchni. 

10. PN-EN ISO 10545-3 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 

11. PN-EN ISO 10545-4 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie wytrzymałości na  
zginanie. 

12. PN-EN ISO 10545-6 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie odporności na ścieranie. 

13. PN-EN ISO 10545-8 Płyty i płytki ceramiczne -oznaczanie cieplnej rozszerzalności 
liniowej. 

14. PN-EN ISO 10545-9 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie odporności na szok  
termiczny. 

15. PN-EN ISO 10545-13 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie odporności chemicznej. 

16. PN-EN ISO 10545-14 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie odporności na plamienie. 
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5.1 WSTĘP 

5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej związanej z budową budynku 
technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Łosicach, które zostaną zrealizowane w ramach 
inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

5.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

Grupa 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

kod CPV 45420000-7 

5.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 5.1.1, 5.1.4. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

5.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru robót montaŜu stolarki okiennej i 
drzwiowej aluminiowej. 

5.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 

5.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

5.2 MATERIAŁY 
Materiały: 

� drzwi zewnętrzne aluminiowe antywłamaniowe kl. “B”  Skrzydło gr. ~ 50 mm wykonane 
jest z najwyŜszej jakości blachy aluminiowej pokrytej laminatem lub farbą proszkową, 
wypełnione pianą poliuretanową, z kratą stalową, wyposaŜone w zamek listwowy kl. “C” 
oraz niezaleŜny górny zamek, wzmocnione zawiasy trzyczęściowe, 3 stałe bolce 
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antywywaŜeniowe od strony zawiasowej oraz uszczelkę. OścieŜnica TR (tzw. pełna), 
wykonaną z blachy stalowej gr. 1,5 mm, malowaną farbą proszkową podkładową 
wyposaŜoną w uszczelkę, dyble mocujące i zaślepki do dybli oraz progi ze stali nierdzewnej 
P12 i dla drzwi otwieranych do wewnątrz pomieszczenia próg P12 PLUS; wszystkie progi 
wyposaŜone są w uszczelkę, kołki i inne dodatki do łatwego montaŜu. 

� drzwi wewnętrzne aluminiowe, nieocieplone z ościeŜnicami 

� drzwi wewnętrzne saluminiowe przeciwpoŜarowe z ościeŜnicami 

5.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

Roboty naleŜy wykonać ręcznie oraz przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
odpowiadającego wymaganiom bhp. Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania 
techniczne.  

5.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

Stolarka drzwiowa moŜe być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ruchu drogowego. 

5.5 WYKONANIE ROBÓT 

5.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

5.5.2 Wymagania szczegółowe 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
związanych z montaŜem stolarki drzwiowej uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty. 

Roboty montaŜowe stolarki : 

� sprawdzenie ościeŜnicy pod kątem moŜliwości prawidłowego osadzenia i uszczelnienia, 

� sprawdzenie dokładności wymiarowej otworów, 

� wstawienie stolarki w otwory na podkładkach lub listwach, 

� osadzić w sposób trwały elementy kotwiące, 

� sprawdzenie ustawienia stolarki pod kątem pionu i poziomu oraz przekątnej, 

� uszczelnić styk ościeŜa z ościeŜnicą pianka montaŜową, 

� sprawdzić działanie skrzydeł oraz ewentualnie wyregulować, 

� wykonać obróbkę murarską (zatarcie na gładko ze szpachlowaniem). 

Wszystkie roboty montaŜowe naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, z przedmiarem 
robót, opisem, instrukcjami technicznymi producentów, obowiązującymi przepisami i normami oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

5.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 
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5.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno być ocenianie: 

- rozmieszczenie punktów mocowania stolarki zgodnie z instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów dla stolarki drzwiowej, 

- zgodność wymiarów stolarki, 

- jakość materiałów, z których została wykonana stolarka, 

- prawidłowość wykonania stolarki z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
wymaganych projektem, 

- sprawdzić działanie skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonalność okuć, 

- sprawdzić oszklenie pod względem wymogów przenikalności ciepła i uszkodzeń 
mechanicznych, 

- zgodność wykonania z opisem w przedmiarze robót i odpowiednimi normami, 

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiałów. 

Wyniki wszystkich badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

5.7 OBMIAR ROBÓT 

5.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

5.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 
Jednostką obmiaru jest: m2. 

5.8 ODBIÓR ROBÓT 

5.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

5.8.2 Warunki szczegółowe 

Odbiór materiałów 

Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego 
elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna) 

Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Odbiór drzwi i ich montaŜ powinien obejmować wydzielone fazy robót montaŜowych, odbiór 
powinien obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu ościeŜy pod względem równości, pionowości i spoziomowania; 
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- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu; 

- sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeŜnic elementu z ościeŜami otworów lub 
ścianami;  

- sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeŜami i wbudowanym elementem pod 
względem cieplnym i przed przenikaniem wód opadowych;  

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających;  

- inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych naleŜy sporządzić protokół. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności wykonania z umową oraz niniejszą specyfikacją; sprawdzenia naleŜy 
dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów w/w; 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów;  

- sprawdzenia prawidłowości wykonania montaŜu drzwi naleŜy dokonać po uzyskaniu przez 
nie pełnych właściwości techniczno-uŜytkowych.  

5.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

5.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

5.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru Robót. 
Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia: 

� wszystkie roboty przygotowawcze, 

� zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

� wykonanie zakresu robót zgodnie z pkt. 5.1.4, 

� wykonanie badań i pomiarów. 

5.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie szczelności skrzydeł drzwiowych 

przez wielokrotne wichrowanie. 

2. PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe, określenia. 

3. PN-B-050000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

4. Instrukcje techniczne producentów. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Wydanie ITB 
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6.1 WSTĘP 

6.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz pokrycia daszków nad drzwiami 
wejściowymi w budynku technologicznym Stacji Uzdatniania Wody w Łosicach, które zostaną 
zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

6.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

Grupa 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

Kod   45 450 000 – 6 

6.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 6.1.1, 6.1.4. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

6.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z robotami związanymi z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi: 

� obróbki blacharskie z blachy stalowej płaskiej powlekanej powłoką poliestrową 
grubości 0,55 mm  

� rynny i rury spustowe z PCV 

6.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 

6.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00. 
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Materiały naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 
� rynny i rury spustowe z PCV 

� blacha stalowa płaska powlekana powłoką poliestrową grubości 0,55 mm 

6.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystać z :  

� elektronarzędzi  

� rusztowań  

Sprzęt np. :  

� Wyciąg przyścienny 

� śuraw samochodowy 

� Rusztowania  

� Elektronarzędzia 

� inny sprzęt 

6.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

Transport materiałów powinien odbywać się samochodami dostawczymi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bhp i ruchu drogowego. 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych moŜna 
przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Blacha powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy 
zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych 
pasów na placu budowy naleŜy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą 
folią, zapewnić równieŜ przykrycie odporne na działanie wiatru.  

Unikać naleŜy:  

� przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemoŜliwiający dopływ 
powietrza, 

� przekroczenia punktu rosy, 

� składowania na wilgotnym podłoŜu, 

� transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 

� zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 

6.5 WYKONANIE ROBÓT 

6.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

6.5.2 Wymagania szczegółowe 

Wykonanie robót blacharskich  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót blacharskich naleŜy zakończyć wszystkie roboty stanu 
surowego. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do 
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wielkości pochylenia. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności 
wykonywania dylatacji. 

MontaŜ systemowych rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich 

Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niŜ 0,5%. Zewnętrzny 
brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niŜej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg 
wewnętrzny w najwyŜszym połoŜeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niŜej w stosunku do 
linii stanowiącej przedłuŜenie połaci. Rynny i rury spustowe, systemowe naleŜy montować wg 
instrukcji producenta. Samonośny profil rynny umoŜliwia montaŜ bez uchwytów. Na odwadnianej 
ścianie do elementu stałego wg rysunków szczegółowych zamocować szynę rynnową wkrętami lud 
dyblami równo z murem, tak aby dłuŜsze ramię było na dole. W zaleŜności od wymagań uchwyt 
rynnowy włoŜyć otwartą stroną zacisku ukośnie i naciśnięciem zatrzasnąć. Uwzględnić odpowiedni 
spadek. Obróbki naleŜy wykonać z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,55 mm. Obróbki moŜna 
wykonywać w temperaturze powyŜej – 15°C . Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych 
powierzchniach. Rynny, rury spustowe i elementy wyposaŜenia z PCV powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 6:1999. 

6.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

6.6.2 Szczegółowe wymagania 

Jakość wyrobu powinna odpowiadać normie PN ISO grupy 9000. Wszystkie materiały do wykonania 
robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz muszą posiadać świadectwa jakości. 

Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  
Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
Nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy.  

Badania w czasie odbioru  

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- jakości wbudowanych materiałów,  

- wykonanie prawidłowości połączeń, uszczelnień , obróbek, 

- sprawdzenie spadków rynien, 

- sprawdzenie mocowania rur i rynien do ścian, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi, 

- inne, zgodnie z warunkami ogólnymi. 
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6.7 OBMIAR ROBÓT 

6.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

6.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 

Jednostką obmiarową obróbek blacharskich jest m2 w rozwinięciu bez uwzględniania zakładów. 
Pokrycie pasów nadrynnowych oblicza się w metrach kwadratowych. Pasy usztywniające oblicza się 
w metrach bieŜących.  
Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach, przyjmując dla rynien ich długość po zewnętrznej 
krawędzi, a dla rur spustowych – największą długość od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub 
– w razie jej braku – od spodu kolanka do wierzchu rynny.  

6.8 ODBIÓR ROBÓT 

6.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

6.8.2 Szczegółowe zasady odbioru Robót 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 
- wymiarów  

- rozstawu i wykonania rynien  

- połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych  

- rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłuŜnego  

- usytuowanie krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłuŜenie 
powierzchni pokrycia  

- spadku i szczelności rynien  

- zbierania wody deszczowej z połaci dachowej przez rynny (woda nie moŜe przelewać się 
przez rynny)  

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie:  
- wymiarów 

- rozstawu i wykonania rur spustowych 

- połączeń ich w złączach pionowych i poziomych 

- szczelności 

- umocowania ich w uchwytach 

- prostoliniowości 

Odbiór gotowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien być potwierdzony 
protokołem, który zawiera:  

- ocenę wyników badań  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości usunięcia.  

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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6.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

6.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

6.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru Robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- wszystkie roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie zakresu robót zgodnie z pkt. 6.1.4, 

- wykonanie badań i pomiarów. 

6.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

2. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane 
powlekane. 

3. PN-B-94701 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. 

4. PN-B-94702 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
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7.1 WSTĘP 

7.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
związanych z sufitami podwieszanymi z płyt g.k.f. w budynku technologicznym Stacji Uzdatniania 
Wody w Łosicach, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

7.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

Grupa 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

Kod   45421146-9    

7.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 7.1.1, 7.1.4. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

7.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z montaŜem sufitów podwieszanych z płyt g.k.f. ognioodpornych. 

7.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 

7.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania podano w ST-00. 

7.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00. 

- płyty g.k.f. ognioodporne 
- materiał gruntujący przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych 

i nadmiernie chłonnych podłoŜy 
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- gładź gipsowa biała przeznaczona do szpachlowania i spoinowania powierzchni ścian z 
płyt gipsowo-kartonowych 

- ruszt stalowy systemowy stanowiący konstrukcję nośną (ze stali ocynkowanej) 
- siatka z włókna szklanego (tkanina zbrojeniowa) 
- listwy naroŜnikowe oraz inne akcesoria wskazane przez producenta (uchwyty, wieszaki 

noniuszowe itp). 
- plastyczno-elastyczny uszczelniacz, na bazie dyspersji akrylowych do spoinowania płyt 

g.k.f 

7.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

Roboty naleŜy wykonać ręcznie oraz przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

7.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

7.5 WYKONANIE ROBÓT 

7.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

7.5.2 Wymagania szczegółowe 

Prace związane z montaŜem płyt g.k.f. naleŜy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy 
robotników. Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Sufity z płyt g.k.f. naleŜy montować: 

� po okresie sezonowania betonu w stropie i ścianach (zaleca się - po okresie osiadania i 
skurczu murów lub ścian betonowych) 

� po odbiorze robót stanu surowego 
� po wykonaniu ścianek działowych, tynków 
� po wykonaniu instalacji (w tym po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych). 

Wykonanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niŜszej niŜ 5°C, pod warunkiem, Ŝe w 
ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C. Strop i ściany powinny być odpowiednio 
przygotowane, mocne, bez spękań, czyste, oczyszczone z rdzy, substancji tłustych, zmyte wodą, 
pozbawione kurzu i pyłu. NaleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem wykonane i 
zamontowane wcześniej elementy budowlane. 

7.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

7.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--0022..0077..  SSuuff ii ttyy  ppooddwwiieesszzaannee  zz  ppłłyytt  gg..kk.. 

90 
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

� zgodność wykonania robót z projektem, 

� jakość wykonanych robót (ukształtowanie powierzchni i krawędzi) 

� poprawność wykonania robót zanikowych, 

� poprawność wykonania połączeń,  

� poprawność wykonania montaŜu urządzeń w suficie podwieszonym. 

Warunki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

7.7 OBMIAR ROBÓT 

7.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

7.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 

Jednostką obmiaru jest: m2 powierzchni. 

7.8 ODBIÓR ROBÓT 

7.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 7.6 dały pozytywne wyniki 

Sprawdzeniu podlega: 

� zgodność z dokumentacją projektową, ST i przedmiarem robót, 

� rodzaj zastosowanych materiałów, 

� prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami. 

7.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

7.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

7.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru Robót. 
Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia: 

� prace przygotowawcze z pomiarami, 

� zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

� kompletny zakres robót podany w poz. 7.1.4, 

� wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
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7.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 13162:2002 dotyczy wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie. 

2. PN-B-79405 Płyty gipsowo- kartonowe. 

3. PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139. 

4. DIN 28280 i 
ORNORM B 3410. 
PN-B-02874 

dotyczy klasyfikacji ogniowej płyt gipsowo- kartonowych 

5. DIN 4102-4 dotyczy klasyfikacji ogniowej płyt gipsowo- kartonowych 

6. BN-86/6743-02 Płyty gipsowo-kartonowe. 

7. PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 

8. PN-89/H-92125   Stal. Blachy i taśmy ocynkowane. 

9. PN-B-30042 Spoiwo gipsowe. 

10. PN-H-84020   Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. 

11 Opisy techniczne i instrukcje producentów. 
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8.1 WSTĘP 

8.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem opaski odwadniającej wokół budynku technologicznego Stacji Uzdatniania 
Wody w Łosicach, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

8.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Roboty w zakresie wykonania opaski odwadniającej –  kod  CPV 45233300-2 

8.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 8.1.1, 8.1.4. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

8.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z wykonaniem opaski odwadniającej, w szczególności: 

� wykonanie wykopu  
� ułoŜenie obrzeŜa chodnikowego 
� wykonanie podłoŜa klińcowego 
� wypełnienie z otoczaków lub kostki brukowej na podsypce piaskowej  

8.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 

8.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

8.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00. 

Materiały niezbędne do wykonania robót: 
� betonowe obrzeŜe chodnikowe 
� otoczaki lub kostka brukowa na podsypce piaskowej 
� podbudowa z klińca 
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8.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

8.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

Transport materiałów powinien odbywać się samochodami dostawczymi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bhp i ruchu drogowego. 

Do transportu proponuje się uŜyć takich środków transportu jak: 

• samochód skrzyniowy; 
• przyczepa skrzyniowa; 

PrzewoŜony ładunek naleŜy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

8.5 WYKONANIE ROBÓT 

8.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

8.5.2 Wymagania szczegółowe 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy teren zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
zaopatrzyć teren budowy w narzędzia, sprzęt do rozbiórki i usuwania materiałów z rozbiórki, 
zaznajomić załogę z rodzajem i zakresem robót oraz kolejnością robót. Przejazdy i przejścia w zasięgu 
robót rozbiórkowych zabezpieczyć w odpowiedni sposób. 

Wykopy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych 
za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego połoŜenie instalacji i 
urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Podczas wykonywania 
robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie przerywa się 
pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. 
JeŜeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, 
przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. W czasie wykonywania 
robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie 
robót ziemnych w pobliŜu instalacji podziemnych, a takŜe głębienie wykopów poszukiwawczych 
powinny odbywać się ręcznie. W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 
naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z 
deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz 
w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu. NiezaleŜnie od ustawienia balustrad, w 
przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop naleŜy szczelnie przykryć w sposób 
uniemoŜliwiający wpadnięcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren 
robót moŜna oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych 
wzdłuŜ wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. Wykopy powinno się 
zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie naraŜać wykonanych konstrukcji 
lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 
Wykopy naleŜy zasypywać warstwami grubości 20 cm, starannie je zagęszczając. Przy pracach w 
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okresie zimowym naleŜy uwaŜać, aby ilość zmarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15% jej 
objętości.  

Kruszywo 

Po uwałowaniu kruszywa grubego naleŜy rozłoŜyć kruszywo drobne w równej warstwie w celu 
zaklinowania kruszywa grubego. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka,  
aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. 
JeŜeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ 
do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu 
cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć.  

8.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

8.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

8.7 OBMIAR ROBÓT 

8.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

8.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 

Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej nawierzchni. 

8.8 ODBIÓR ROBÓT 

8.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

8.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

8.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru Robót. 
Zgodnie z dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji 
technicznej. 

8.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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11  SSPPEECCYYFFII KK AACCJJAA  TTEECCHHNNII CCZZNNAA  SSTT--0033..0000..  RRoobboottyy  bbuuddoowwllaannee  ––  
zzbbiioorr nniikk  wwooddyy  cczzyysstteejj ,,  ooddssttoojj nniikk  ppooppłłuucczzyynn,,  ffuunnddaammeenntt  ppoodd  aaggrr eeggaatt   
pprr ąąddoottwwóórr cczzyy,,  śścciiaannaa  ooppoorr oowwaa  

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową obiektów inŜynierskich na terenie SUW Łosice: 

� Zbiornik wody czystej Vu = 150 m3 

� Odstojnik popłuczyn 

� Fundament pod agregat prądotwórczy 

� Ściana oporowa 

1.1.2 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

          Kategoria: 45262310-7  Zbrojenie 
   45262210-6  Fundamentowanie 
   45262300-4  Betonowanie 
   45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
   45113000-2  Roboty na placu budowy 
   45111230-9  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

1.1.4.1 Roboty ziemne 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów 
pod w/w obiekty oraz zasypki, podsypki i obsypki gruntem z urobku i/lub dowiezionym w warunkach 
gruntowych podanych niŜej: 

� 0,0 – 0,2   grunt niskoorganiczny – humus 

� 0,2 – 1,2   piasek średni szg 

� 1,2 – 2,5   piasek średni szg 

� 2,5 – 3,6   piasek średni przewarstwiony pyłem szg 

� 3,6 – 3,8   pył tpl/pl 

� 3,8 – 4,5   pył pl 

� 4,5 – 5,1   pył przewarstwiony torfem tpl 

� 5,1 – 5,6   pył przewarstwiony torfem pl 



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--0033..0000..  RRoobboottyy  bbuuddoowwllaannee  ––  zzbbiioorrnniikk  wwooddyy  cczzyysstteejj ,,  ooddssttoojjnniikk  ppooppłłuucczzyynn,,  

ffuunnddaammeenntt  ppoodd  aaggrreeggaatt  pprrąąddoottwwóórrcczzyy,,  śścciiaannaa  ooppoorroowwaa 

102 
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

� 5,6 – 6,0   pył z małą ilością torfu tpl 

Woda gruntowa wystąpiła na głębokości 2,7 m ppt i ma zwierciadło ustabilizowane. Przy 
wykonywaniu wykopów i samego odstojnika popłuczyn konieczne będzie obniŜenie poziomu wody 
gruntowej np. przy pomocy igłofiltrów. 

1.1.4.2 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 

1.1.4.2.1 Zbiornik wody czystej 

Jest to zbiornik cylindryczny o średnicy wewnętrznej 6,52 m i wysokości do stropu 5,2 m. Składa się z 
płyty fundamentowej grubości 0,3 m, ściany cylindrycznej grubości 0,2 m i płyty nadkomorowej 
grubości 0,2 m. W dnie występują studzienki, w których zabetonowane są rury technologiczne 
wejściowe i wyjściowe ze zbiornika. Połączenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych 
uszczelnione są wyrobami bentonitowymi jak równieŜ przejścia szczelne rur przez ściany studzienek. 
Zbiornik jest konstrukcji Ŝelbetowej monolitycznej wykonany z betonu kl. C25/30 zbrojonego stalą 
kl. AIIIN gat. BSt500S. Pod płytą fundamentową podłoŜe z betonu kl. C8/10. 

1.1.4.2.2 Odstojnik popłuczyn 

Jest to zbiornik prostokątny, kryty, prawie całkowicie zagłębiony w gruncie. Wymiary wewnętrzne 
5,0 x 6,0 2,85 m. Ściany grubości 0,2 m, płyta fundamentowa 0,25 m a płyta przykrywająca grubości 
0,18 m, w której występują otwory włazowe i wentylacyjne. W ścianach występują miejsca szczelne 
tzw. łańcuchowe. Zbiornik jest konstrukcji monolitycznej z betonu kl. C25/30. 

1.1.4.2.3 Fundament pod agregat prądotwórczy 

Jest to fundament Ŝelbetowy blokowy z betonu kl. C25/30 zbrojony stalą kl. AIIIN gat. BSt500S o 
wymiarach 3,3 x 1,6 m. 

1.1.4.2.4 Ściana oporowa 

Jest to zbiornik Ŝelbetowa monolityczna typu „L” o grubości 0,2 m, wysokości 1,6 m, długości 8,6 m. 

1.1.4.3 Roboty izolacyjne  
� izolacje przeciwwilgociowe dna z 2 warstw papy na lepiku ułoŜonych na podłoŜu 

betonowym 

� izolacje powierzchni betonowych poniŜej poziomu terenu preparatem asfaltowo-
kauczukowym 

� izolacja termiczne ze styropianem EPS na ścianach i stropodachu, ze styropianu 
ekstradowanego na ścianie poniŜej poziomu terenu. 

1.1.4.4 Roboty tynkarskie 
� tynk cienkowarstwowy na styropianie na ścianach zbiornika powyŜej poziomu terenu, 

wykonany na siatce z włókna szklanego wtopionej w masie klejowej 

� tynk cementowy na styropianie poniŜej poziomu terenu na zbiorniku 

� tynk mozaikowy na cokołach Ŝywiczny 

1.1.4.5 Gładzie i posadzki 
� gładź spadkowa cementowa na stropodach zbiornika 

� gładź ochronna na styropianie ułoŜonym na stropodachu zbiornika 

� gładź spadkowa na płycie fundamentowej zbiornika i odstojnika popłuczyn 
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1.1.4.6 Roboty pokrywcze 
� pokrycie 2x papą zgrzewalną stropodachu zbiornika 

� kosze i rury spustowe z blachy nierdzewnej oraz obróbki blacharskie 

� gzyms (wieniec) na krawędzi płyty stropowej z cegły klinkierowej na zaprawie 
cementowej 

1.1.4.7 Roboty ślusarskie 
� drabiny włazowe i złazowe na zbiorniku i odstojniku ze stali nierdzewnej 

� włazy do zbiornika ze stali nierdzewnej 

� balustrada na koronie zbiornika ze stali nierdzewnej 

� włazy kanałowe Ŝeliwne na płycie stropowej odstojnika 

� wywietrzaki 

1.1.4.8 Roboty chodnikowe 
� opaska z kostki betonowej na pasku wokół obwodu zbiornika i odstojnika 

1.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową, 
obowiązującymi normami oraz ST-00. 

Beton zwykły – beton o gęstości powyŜej 1,8 T/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną fc.cube w MPa 
próby walcowej i prostopadłościennej. 

Pręty zbrojeniowe– pręty ze stali klas A0÷AIIIN o właściwościach mechanicznych określonych 
wg PN-82/H-93215, PN-ISO 6935-1÷2. 

Zaprawa– mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Zaczyn cementowy – mieszana cementu, wody. 

1.1.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

1.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00. 

1.2.1 Roboty ziemne 

� grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład, 

� grunt wydobyty z wykopów i składowany na i poza Placem Budowy, 
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� grunty Ŝwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy na 
podsypkę, obsypkę. 

Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymaganiom normy BN-72/8932-01. 

1.2.2 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 

� cement wg PN-B-19701 

� stal zbrojeniowa wg PN-89/H-84023-06 – Stal do zbrojenia betonu. Gatunki oraz PN-
82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Stal dostarczona na 
budowę powinna mieć atest hutniczy. 

� kruszywo wg PN-86/B-06712 

� woda zarobowa do betonu wg PN-88/B-32250 

� beton wg PN-B-06250 – Beton zwykły oraz PN-EH-206-1 - Beton 

1.2.3 Roboty izolacyjne (termiczne i przeciwwilgociowe) 

� papa asfaltowa izolacyjna wg PN-B-27617, otrzymana z tektury filcowej nasyconej 
masą asfaltową bez powłoki i posypki 

� lepik dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy 

� styropian EPS i XPS 

� zaprawa klejąca do styropianu 

1.2.4 Roboty tynkarskie 

� masa klejąca na styropianie, tynk podkładowy 

� siatka z włókna szklanego o granulacji 145 g/m2 

� warstwa elewacyjna: tynk cienkowarstwowy mineralny  

� tynk Ŝywiczny, mozaikowy 

1.2.5 Posadzki i gładzie 

� gładź cementowa z zaprawy cementowej wg PN-B-14504 

1.2.6 Roboty pokrywcze 

� papa zgrzewalna podkładowa nawierzchniowa wg PN-B-27618 

� blacha nierdzewna grubości 0,5 mm na obróbki blacharskie, rury spustowe 

� cegła klinkierowa kl. 35 

� zaprawa cementowa marki 8 wg PN-B-14504 

� zaprawa do fugowania 

1.2.7 Roboty ślusarskie 

� rury kwadratowe ze stali nierdzewnej 

� płaskowniki ze stali nierdzewnej 

� śruby wklejane do betonu 

� gotowe włazy ze stali nierdzewnej kwadratowe ocieplone o wymiarach 800 x 800 mm 

� gotowe włazy kanałowe, Ŝeliwne 
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1.2.8 Roboty chodnikowe 

� kostka betonowa grubości 80 mm 

� krawęŜniki betonowe chodnikowe 

� piasek 

1.3 SPRZĘT 
Roboty naleŜy wykonać ręcznie oraz przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące Sprzęt 
powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone w zakresie obsługi. 

1.3.1 Roboty ziemne 

� koparka 

� spycharka 

� niwelator 

� ubijaki, walce 

� zagęszczarka 

� zestaw igłofiltrów do obniŜania poziomu wody gruntowej 

1.3.2 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 

� dźwig samojezdny do układania szalunków i zbrojenia 

� pompa do podawania mieszanki betonowej 

� płyta wibracyjna 

� wibrator wgłębny 

� sprzęt do cięcia i gięcia zbrojenia 

1.3.3 Roboty izolacyjne 

� wałki, pędzle 

1.3.4 Roboty tynkarskie 

� mieszanka do zapraw 

� mieszadło elektryczne 

1.3.5 Roboty pokrywcze 

� palnik do podgrzewania 

� sprzęt do cięcia i gięcia blachy 

1.3.6 Roboty ślusarskie 

� drobny sprzęt elektryczny do wiercenia 

� klucz do śrub 

� spawarka 
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1.3.7 Roboty chodnikowe 

� ubijak 

1.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

1.4.1 Roboty ziemne 

� samochód samowyładowczy 5-10 ton 

1.4.2 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 

� betoniarka samochodowa do transportu mieszanki betonowej z wytwórni 

� samochód skrzyniowy cięŜarowy 5-10 ton 

1.4.3 Roboty izolacyjne i pozostałe 

� samochód skrzyniowy 5-10 ton 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. 

1.5.1 Roboty ziemne 

a) roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno-wysokościowym, 
wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie 
robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów 
podziemnych, wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych) 

b) odspojenie i odkład urobku do głębokości zalegania nasypów, wywóz 

c) przygotowanie podłoŜa (wyrównanie poziomu wykopu) 

d) wykonanie podsypki i zagęszczenie di ID = 0,7 

e) zasypka i zagęszczenie gruntu lub obsypka 

f) obniŜenie poziomu wody gruntowej 

1.5.2 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 

a) prace geodezyjne związane ze sprawdzeniem poziomów i pionów, układania podłoŜa 

b) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilanie w energię elektryczną, wodę 
oraz odprowadzenie ścieków 

c) dostarczenie na budowę niezbędnych materiałów i sprzętu budowlanego 

d) przyjęcie i odprowadzenie wód opadowych 

e) wykonanie szalunków, ułoŜenie zbrojenia, zabetonowanie elementów konstrukcji tj. 
dna, ścian i płyty stropowej 

Zbrojenie 
Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-S-10042; a 
klasy, gatunki stali winny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
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Pręty powinny być oczyszczone, pocięte i ewentualnie wygięte lub wyprostowane. Połączenia na 
zakład prętów poziomych zbrojenia powinny być przesunięte w poziomie o min. 1,2 m. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem nie 
łuszczącej się rdzy. Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie 
słonej wody. Pręty zbrojeniowe łączyć w sposób określony w dokumentacji technicznej. 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy wyŜarzony o średnicy 1 mm uŜywa się do łączenia prętów o średnicy 
do 12 mm, przy średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

Wykonanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa powinna być wytwarzana w wytwórniach stacjonarnych. Skład mieszanki ustala 
laboratorium dla wybranego kruszywa i cementu, po czym opracowuje roboczą receptę jej wykonania. 
Wszystkie składniki powinny być dozowane wagowo przy stałym nadzorze. Dopuszczalne odchylenia 
w dokładności dozowania w % cięŜarowo wynoszą: 

- cement, woda, domieszki ± 2% 

- kruszywo   ± 3% 

Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu dla betonu zbrojonego nie moŜe być mniejsza od 300 kG/m3. 
Wskaźnik wodno-cementowy W/C = 0,45÷0,55. Wykonany beton powinien być szczelny o stopniu 
wodoszczelności W8 i W10. 

Inne wymagania dotyczące właściwości składników oraz właściwości i badanie mieszanki betonowej i 
betonu wg PN-B-06250 oraz PN-EN 206-1 – Beton. 

Wbudowanie mieszanki betonowej i pielęgnacja 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się takimi środkami aby jednorodność mieszanki 
mogła być zachowana. NaleŜy stosować betoniarki samochodowe oraz pompy do podawania 
mieszanki betonowej. 

Czas transportu i wbudowanie mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

- 90 min. przy temperaturze +15°C 

- 70 min. przy temperaturze +20°C 

- 30 min. przy temperaturze +30°C 

Beton konstrukcyjny w ścianach układać warstwami grubości 0,30÷0,40 m zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi. Wibratory zanurzać 0,10÷0,15 m w warstwie poprzednio ułoŜonej, pionowo w odstępach 
0,40÷0,50 m. Sposób pielęgnacji świeŜego betonu zaleŜy od pory roku i temperatury otoczenia. 
Niezmiennym warunkiem pielęgnacji jest zachowanie w betonie wilgoci w ciągu 7 dni oraz ochrona 
świeŜego betonu przed rozmyciem woda deszczową. 

1.5.3 Roboty izolacyjne 

Roboty izolacyjne mogą być prowadzone gdy: 
- podłoŜe pod wykonanie izolacji są suche, czyste, wolne od zanieczyszczeń i ziaren 

piasku, 

- kiedy panuje bezdeszczowa pogoda, temperatura jest nie niŜsza niŜ +5°C, 

- do izolacji naleŜy uŜywać materiałów z atestem technicznym (dotyczy lepików i 
materiałów papowych). 

Roboty wykonywać zgodnie z opisem technicznym, instrukcjami technicznymi producentów, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz poleceniami Inspektora. 
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1.5.4 Roboty pokrywcze 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moŜe być wykonywane w czasie 
bezdeszczowej pogody, a temperatura nie niŜsza niŜ +5°C. 
Przy klejeniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 

- palnik powinien być usytuowany w taki sposób aby jednocześnie podgrzewał 
podłoŜe i wstęgę papy od strony przekładki adhezyjnej, 

- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe a 
płomień palnika być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewania papy prowadzące do nadmiernego 
spływu masy asfaltowej lub jej przepalenie, 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć 
do ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

Do wykonania obróbek blacharskich naleŜy przystąpić: 

- po sprawdzeniu zgodności spadków z dokumentacją 

- po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych 

- po oczyszczeniu podłoŜy z cementu, wzorów i innych zanieczyszczeń. 

Miejsca osadzenia wywietrzaków powinny być wyokrąglone, wyłoŜone papą i obrobione blachą. 
Pokrycie Papee wyprowadzić na gzyms (wieniec) z zaokrągleniami. 

1.5.5 Gładzie cementowe i tynki 

- powierzchnie gładzi powinny być równe, 

- dopuszczalne odchylenia od ustalonych spadków nie powinno być większe niŜ 
± 5,0 mm na całej długości, 

- gładź całą powierzchnią powinna przylegać do podkładu i powinna być trwale z 
nim związana, 

- powinny być wykonane dylatacje, szczególnie w gładzi na stropodachu pod papę. 

Tynk cementowy ułoŜony na siatce z włókna szklanego (poniŜej poziomu obsypania zbiornika) całą 
powierzchnią powinien przylegać do podłoŜa. Tynk zewnętrzny powinien być mrozoodporny tzn. 
próbki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywać zmian 
odporności na działanie mrozu wg PN-B-04500. 

1.5.6 Roboty chodnikowe 

Opaskę z kostki betonowej ułoŜyć z lekkim spadkiem od zbiornika i odstojnika (ok. 2-3%). 

1.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

1.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

1.6.2 Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 

- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
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- określenie stanu terenu. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych w nawiązaniu do podanych na Placu Budowy stałych punktów 

niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głownie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określeniami w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości i zagęszczenia wykonanej podsypki Ŝwirowo-piaskowej, 

- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych. 

1.6.3 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 

Przedmiotem kontroli jakościowej w trakcie robót będzie badanie zgodności wykonania robót i 
uŜytych materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami 
Inspektora. 

Kontrolę robót betonowych wykonuje się wg PN-B-06251. Kontrola jakości robót wykonania 
zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyŜej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Po wykonaniu konstrukcji a przed dalszymi robotami ocieplającymi i wykończeniowymi powinna być 
sprawdzona szczelność zbiornika. Kontrola jakości wykonanych robót oraz próbę szczelności 
zbiornika naleŜy przeprowadzić wg normy PN-B-10702. 

1.6.4 Roboty izolacyjne i pozostałe 

W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno być oceniane: 

- przygotowanie podłoŜy, suchość i czystość, 

- warunki pogodowe, 

- jakość zastosowanych materiałów, 

- zgodność wykonania z opisem technicznym i odpowiednimi normami, 

- szczelność wykonanych powłok i izolacji, 

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiałów, 

Wyniki wszystkich badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora. 

1.6.5 Roboty chodnikowe 

- kontrola zagęszczenia podłoŜa z piasku, 

- kontrola spadków nawierzchni. 

1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 
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1.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 

Jednostką obmiaru robót ziemnych jest: 

a) dla robót ziemnych - m3 gruntu w stanie rodzimym wg objętości wykopu z 
dokładnością do 0,5 m3 

b) dla zbrojenia – 1 kg do obliczenia przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego 
zbrojenia, tj, łączna długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich 
masę jednostkową. Nie dolicza się stali zuŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ 
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę profili i 
prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

c) dla robót betonowych i Ŝelbetowych – m3, 

d) dla robót izolacyjnych i gładzi cementowych  – m2, 

e) dla osadzenie włazów i drabin – szt., 

f) dla elementów ślusarskich – kg. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy, Dokumentacją 
Projektową oraz obowiązującymi normami. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
W trakcie odbioru naleŜy: 

� sprawdzić zgodność wymagań projektowych przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian 
ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych 
dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów uŜytych do Robót, wyników 
pomiarów i badań, 

� sprawdzić naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

� sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, 

� dokonać szczegółowych oględzin. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w uzgodnionym terminie. 

1.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej. Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru robót. 
Zakres Robót jest podany w pkt. 1.1.4 niniejszej ST. 
Cena jednostkowa wykonania robót uwzględnia: 

� prace przygotowawcze z pomiarami, 

� kompletny zakres robót podany w 1.1.4, 

� zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

� wykonanie badań i pomiarów. 
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1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
budownictwie. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 

4. PN-B-10736 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. 

5. PN-B-06251 Roboty betonowe, Ŝelbetowe. Wymagania przy odbiorze. 

6. PN-B-06250 Beton zwykły. 

7. PN-EN-206-1 Beton. 

8. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do betonu. 

9. PN-B-10702 Zbiorniki, wymagania i badania. 

10. PN-B-24620 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno. 

11. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

12. PN-B-27618 Papa zgrzewalna. 
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ST-04.00. Roboty technologiczne 
 
 

Nr Nazwa specyfikacji Nr stron 

ST-05.01. Budynek technologiczny SUW 113 ÷÷÷÷ 131 

ST-05.02. Obiekty zewnętrzne 132 ÷÷÷÷ 143 

ST-05.03. Sieci międzyobiektowe 144 ÷÷÷÷ 164 
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11  SSPPEECCYYFFII KK AACCJJAA  TTEECCHHNNII CCZZNNAA  SSTT--0044..0011..  BBuuddyynneekk  tteecchhnnoollooggiicczznnyy  
SSUUWW  --  tteecchhnnoollooggiiaa  

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
technologicznych związanych z budynkiem technologicznym SUW, które zostaną zrealizowane w 
ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

1.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

Kategorie: 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 

 45232151-5 Węzły do przepompowywania wody 

 45252120-5 Zakłady uzdatniania wody 

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4. 

1.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą: 

1. Dostawy i montaŜu urządzeń: 

LP. NAZWA URZĄDZENIA CHARAKTERYSTYKA, PRZYKŁADOWY PRODUCENT ILOŚĆ 

1 Desorber średnica wewnętrzna: 1200 mm 2 

  Króćce przyłączeniowe kołnierzowe  

  miejsce montaŜu: hala technologiczna  

  Przykładowy producent: Weber  

2 Wentylator do napowietrzania max. wydajność: 700 m3h 2 

  prędkość obrotowa: 2820 obr/min  

  moc: 0,75 kW  

  miejsce montaŜu: hala technologiczna  

  Przykładowy producent: Venture Industries Sp. z o.o.  

  typ: MPA 80T  

3 Pompy pośrednie II° pompa pozioma jednostopniowa ze zintegrowaną 2 zestawy  

  przetwornicą częstotliwości 2 x (1+1R) 

  wydajność: 65 m3h  

  wysokość podnoszenia: 25,5 m sw  
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  moc: 7,5 kW  

  przyłącza pompy kołnierzowe  

  maksymalne ciśnienia pracy: 16 bar  

  miejsce montaŜu: hala technologiczna  

  Przykładowy producent pompy: Grundfos Pompy  

  typ: NBGE 100-65-315/282  

  

Pompy zabudowane w zestaw pompowy – wspólny 
rurociąg ssawny i tłoczny, wyposaŜone w niezbędną 
armaturę, posadowione na wspólnej ramie ze stali 
nierdzewnej. Projektuje się dwa zestawy pompowe po 
jednym na kaŜdy ciąg technologiczny. W kaŜdym zestawie 
po dwie pompy – 1P + 1R.  

4 Filtr ciśnieniowy φ2000 mm średnica: φ2000 mm 8 

  ciśnienie robocze: 6 bar  

  wysokość całkowita: ~3750 mm  

  wysokość płaszcza: 2000 mm  

  

króćce przyłączeniowe: 
woda DN150 
powietrze DN80 
odpowietrzenie 1 i 1/2”  

  drenaŜ płytowy z dyszami filtracyjnymi   

  miejsce montaŜu: hala technologiczna  

  
Przykładowy producent: Przedsiębiorstwo Technik 
Uzdatniania Wód "Eko-Partner"  

5 Dmuchawa do płukania filtrów wydajność nominalna: 3,49 m3/min 1 

 w obudowie dźwiękochłonnej przyrost ciśnienia: 0,9 bar  

  moc silnika: 11,0 kW  

  miejsce montaŜu: hala technologiczna  

  Przykładowy producent: Aerzen Polska Sp. z o.o.  

  typ: GM 4S  

6 Pompa płucząca pompa pozioma jednostopniowa 1 

  wydajność: 115 m3h  

  wysokość podnoszenia: 19,95 m sw  

  moc: 11,0 kW  

  przyłącza pompy kołnierzowe  

  maksymalne ciśnienia pracy: 16 bar  

  miejsce montaŜu: hala technologiczna  

  Przykładowy producent: Grundfos Pompy  

  typ: NB 100-250/245  

7 Zestaw do korekty pH W komplecie:  

  1. pompa dozująca membranowa o parametrach: 2 

  maksymalna objętość dozowania: 6,0 l/h  

  minimalna objętość dozowania: 0,006 l/h  

  maksymalne ciśnienia pracy: 10 bar  

  pobór mocy: 22 W  

  2. zbiornik roboczy o pojemności 1000 l 1 

  miejsce montaŜu: dozownia  

  
Przykładowy producent pomp: Grundfos Pompy 
typ DDC 6-10  
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Przykładowy producent zbiornika: Werit śuralski 

8 Mieszacz statyczny średnica DN150 2 

  długość: 690 mm  

  ciśnienie robocze: 6 bar  

  przyłącze kołnierzowe  

  Iniektor do wprowadzania wodorotlenku sodu  

  
miejsce montaŜu: rurociągi wody po I° filtracji w hali 
technologicznej  

  Przykładowy producent: Probiko-Aqua Sp. z o.o.  

9 Pompy sieciowe III° pompy wielostopniowe pionowe odśrodkowe z falownikami 1 zestaw 

  wydajność: 300 m3h 6 pomp 

  wysokość podnoszenia: 44 m sw  

  moc pojedynczej pompy: 11,0 kW  

  przyłącza pompy kołnierzowe  

  maksymalne ciśnienia pracy: 16 bar  

  miejsce montaŜu: hala technologiczna  

  Przykładowy producent: Grundfos Pompy  

  typ: CR45-3  

  

Pompy zabudowane w jeden zestaw pompowy – wspólny 
rurociąg ssawny i tłoczny, wyposaŜone w niezbędną 
armaturę, posadowione na wspólnej ramie ze stali 
nierdzewnej  

10 Zestaw do dozowania  W komplecie:  

 podchlorynu sodu 1. pompa dozująca membranowa o parametrach: 2  

  maksymalna objętość dozowania: 6,0 l/h  

  minimalna objętość dozowania: 0,006 l/h  

  maksymalne ciśnienia pracy: 10 bar  

  pobór mocy: 22 W  

  przykładowy typ: DDC 6-10  

  2. zbiornik z PE o pojemności 200 l z odkręcanym wiekiem 1 

  z otworem wejściowym dla zestawu ssącego oraz wanną  

  ochronną  

  3. - mieszadło ręczne  1 

  - zawór dozujący z zaworem zwrotnym, rurką dozującą i   

  przyłączem przewodowym  

  - zestaw ssący z czujnikiem poziomu  

  - kabel sterujący do pomp  

  miejsce montaŜu: chlorownia  

  Przykładowy producent: Grundfos Pompy  

11 Pompa do przetłaczania maksymalna wydajność: 1200 l/h 2 

 chemikaliów chemoodporna wysokość podnoszenia: 5,0 m  

  razem z węŜem i pistoletem nalewowym  

  miejsce montaŜu: chlorownia, dozownia  

  Przykładowy producent: Prominent Dozotechnika Sp. z o.o.  

  typ: DulcoTrans 25/700 PP  

12 SpręŜarka bezolejowa tłokowa  wydajność: 2,53 l/s 2 

  maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar (1P+1R) 
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  moc silnika: 1,5 kW  

  miejsce montaŜu: hala technologiczna  

  Przykładowy producent: Atlas Coco Polska Sp. z o.o.  

13 Przepływomierz  średnica DN100 2 

 elektromagnetyczny wersja kompaktowa  

  przepływ nominalny: 65 m3/h  

  miejsce montaŜu: hala technologiczna na rurociągu  

  tłocznym wody surowej napowietrzonej za zestawem pom  

  pośrednich  

14 Wodomierz śrubowy z  1. pomiar ilości wody surowej dopływającej do SUW  2 

 nadajnikiem impulsów średnica DN100  

  przepływ nominalny: 65 m3/h  

  miejsce montaŜu: hala technologiczna na rurociągu  

  wody surowej przed desorberem na kaŜdym ciągu  

  technologicznym  

  2. pomiar ilości wody do płukania filtrów 1 

  średnica DN125  

  przepływ nominalny: 115 m3/h  

  miejsce montaŜu: hala technologiczna na rurociągu  

  tłocznym wody uzdatnionej do płukania za pompą płuczącą  

  3. pomiar ilości wody uzdatnionej podawanej do sieci 1 

  średnica DN200  

  przepływ nominalny: 300 m3/h  

  miejsce montaŜu: hala technologiczna na rurociągu  

  tłocznym wody uzdatnionej do sieci za zestawem pomp   

  sieciowych  

  Przykładowy producent: Apator Powogaz S.A.  

15 Zestaw do pomiaru stęŜenia optyczny czujnik zawartości tlenu 5 

 tlenu zakres pomiarowy: 0-20 mg/l  

  Przykładowy producent: Endress+Hauser  

16 Zestaw do pomiaru pH Cyfrowa elektroda pH 3 

  zakres pomiarowy: 1-12 pH  

  Przykładowy producent: Endress+Hauser  

17 Zestaw do pomiaru stęŜenia - amperometryczny czujnik wolnego chloru 1 

 wolnego chloru wraz z  zakres pomiarowy: 0,01-5 mg/l  

 kompensacją pH - kombinowana elektroda pH z Ŝelowym systemem  

  referencyjnym oraz zintegrowanym czujnikiem temperatury  

  zakres pomiarowy: 1-12 pH  

  Przykładowy producent: Endress+Hauser  

2. Dostawy i montaŜu aparatury kontrolno pomiarowej: 

a) wodomierze śrubowe z nadajnikami impulsów – scharakteryzowane powyŜej 

b) przepływomierze elektromagnetyczne – scharakteryzowane powyŜej 

c) pomiar pH (sonda, przetwornik, kabel pomiarowy, armatura procesowa do 
bezpośredniego montaŜu w rurociągu) - scharakteryzowane powyŜej 
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d) pomiar stęŜenia tlenu (sonda, przetwornik armatura procesowa do 
bezpośredniego montaŜu w rurociągu) – scharakteryzowane powyŜej 

e) pomiar stęŜenia wolnego chloru wraz z kompensacją pH - – scharakteryzowane 
powyŜej 

f) manometry do pomiaru ciśnienia - miejsca montaŜu pokazano na schemacie 
technologicznym  

g) kurki czerpalne do pobór wody do badań - miejsca montaŜu pokazano na 
schemacie technologicznym  

3. Dostawy i montaŜu instalacji technologicznej wraz z armaturą: 

Instalację technologiczną wewnątrz budynku SUW zaprojektowano z rur i kształtek z PE łączonych 
przez zgrzewanie oraz częściowo z rur i kształtek ze stali nierdzewnej łączonej przez spawanie i złącza 
kołnierzowe. Zestawy pompowe wykonane z rur i kształtek ze stali nierdzewnej AISI 316 łączonych 
przez spawanie i złącza kołnierzowe. Przewody dozujące podchloryn sodu oraz wodorotlenek sodu 
zaprojektowano z PE (alternatywnie z PVC dla podchlorynu sodu). Armaturę stanowią przepustnice z 
napędami pneumatycznymi, przekładniami ręcznymi (ślimakowymi), dźwigniami ręcznymi, zawory 
kulowe, zawory zwrotne, zawory odpowietrzające. 

4. Dostawy i zasypania filtrów złoŜem: 

� Ŝwir filtracyjny o uziarnieniu 8-16 mm: 
wysokość warstwy:   0,1 m 
ilość złoŜa na 1 filtr:   0,52 tony 
ilość złoŜa na 8 filtrów:   4,2 tony 

� Ŝwir filtracyjny o uziarnieniu 5-10 mm: 
wysokość warstwy:   0,1 m 
ilość złoŜa na 1 filtr:   0,52 tony 
ilość złoŜa na 8 filtrów:   4,2 tony 

� Ŝwir filtracyjny o uziarnieniu 3-5 mm: 
wysokość warstwy:   0,1 m 
ilość złoŜa na 1 filtr:   0,52 tony 
ilość złoŜa na 8 filtrów:   4,2 tony 

� Ŝwir filtracyjny o uziarnieniu 0,8-1,2 mm: 
wysokość warstwy:   1,2 m (na I° filtracji) 
     0,7 m (na II° filtracji) 
ilość złoŜa na 1 filtr na I° filtracji: 6,2 tony 
ilość złoŜa na 4 filtry na I° filtracji: 24,8 tony 

ilość złoŜa na 1 filtr na II° filtracji: 3,6 tony 
ilość złoŜa na 4 filtry na II° filtracji: 14,4 ton 

� złoŜe katalityczne Defeman o uziarnieniu 0,8-3 mm: 
wysokość warstwy:   0,6 m (na II° filtracji) 
ilość złoŜa na 1 filtr na II° filtracji: 3,6 tony 
ilość złoŜa na 4 filtry na II° filtracji: 14,4 ton 

1.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
sporządzonymi przedmiarami oraz ST-00. 

Stacja Uzdatniania Wody – zespół obiektów wyposaŜonych w urządzenia słuŜące do uzdatniania 
wody surowej, tak aby odpowiadała ona warunkom wody pitnej. 
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Woda surowa – woda dostarczana z ujęć wody, wymagająca uzdatnienia. 

Woda uzdatniona – woda odpowiadająca, po jej oczyszczeniu, warunkom wody pitnej. 

Woda płucząca – woda słuŜąca do płukania i oczyszczania urządzenia technologicznego dla 
przywrócenia sprawności jego działania. 

Filtracja – proces technologiczny mechanicznego i absorpcyjnego zatrzymania zanieczyszczeń 
podczas przepływu wody przez złoŜe filtracyjne. 

Filtr ci śnieniowy – zbiornik filtracyjny wypełniony złoŜem filtracyjnym, słuŜący do oddzielania ciał 
stałych od cieczy i gazów. 

Dmuchawa – urządzenie spręŜające gaz w celu wywołania przepływu przez sieć przewodów oraz 
włączonych w sieć urządzeń. 

SpręŜarka – maszyna słuŜąca do spręŜania i przetłaczania gazów. 

Pompa – urządzenie do mechanicznego przetłaczania cieczy na wyŜszy poziom lub do miejsca o 
wyŜszym jej ciśnieniu.. 

Wodomierz – przyrząd pomiarowy słuŜący do pomiaru ilości przesyłanej przewodem cieczy. 

Przepływomierz – przyrząd pomiarowy słuŜący do pomiaru ilości przesyłanej przewodem cieczy lub 
gazu. 

Ciśnienie robocze instalacji prob – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczone w Ŝadnym jej punkcie. 

Ciśnienie próbne ppróbne – ciśnienie w najniŜszym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 

1.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. 

1.2 MATERIAŁY 
KaŜdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, uŜyty w instalacjach i urządzeniach 
słuŜących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego 
Zakładu Higieny. 

Stosowane Materiały: rury, armatura itp. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne 
PZH. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać normom krajowym 
zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. 

Zbiornik filtra ciśnieniowego musi spełniać wymagania dyrektywy 97/23/WE i Warunki Dozoru 
Technicznego WUDT/UC/2003. 

Zbiornik filtra ciśnieniowego 

- ciśnienie robocze 6 bar 
- wysokość płaszcza filtra: 2000 mm 
- króćce przyłączeniowe woda: DN150 

odpowietrzenie: 1 i 1/2” 
- króciec przyłączeniowy wody górny w płaszczu filtra 
- oddzielny króciec do płukania powietrzem DN100 – wyprowadzony w płaszczu bocznym 
- odpowietrznik w górnej części filtra 
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- drenaŜ płytowy z dyszami filtracyjnymi 
- właz boczny w płaszczu 
- właz górny 
- właz dolny 
- powłoki malarskie: 

wewnątrz – farba z atestem PZH do kontaktu z wodą 
zewnątrz – farba podkładowa + zewnętrzna farba antykorozyjna 

Pompy sieciowe 

- pionowe wielostopniowe pompy odśrodkowe 
- maksymalne ciśnienie pracy 16 bar 
- maksymalna temperatura otoczenia + 60°C 
- korpus pompy: Ŝeliwo szare EN-JS 1050 
- wirnik: stal nierdzewna DIN W.-Nr.1.4301 
- przyłącze pompy kołnierzowe 
- głowica i podstawa pompy wykonana z Ŝeliwa szarego 
- pompy wraz z falownikami 
- sprawność silnika: IE3 
- przeniesienie napędu sprzęgłem łubkowym 

Pompy pośrednie 

- jednostopniowe pompy odśrodkowe 
- pompy wraz z falownikami 
- maksymalne ciśnienie pracy 16 bar 
- maksymalna temperatura otoczenia + 40°C 
- korpus pompy: Ŝeliwo szare EN-GJL-250 
- wirnik: Ŝeliwo szare EN-GJL-200 
- przyłącze pompy kołnierzowe 
- niewywaŜone mechaniczne uszczelnienie wału zgodne z EN 12756 
- sprawność silnika: IE3 

Pompa płucząca 

- jednostopniowa pompa odśrodkowa 
- maksymalne ciśnienie pracy 16 bar 
- maksymalna temperatura otoczenia + 60°C 
- korpus pompy: Ŝeliwo szare EN-GJL-250 
- wirnik: Ŝeliwo szare EN-GJL-200 
- przyłącze pompy kołnierzowe 
- niewywaŜone mechaniczne uszczelnienie wału zgodne z EN 12756 
- sprawność silnika: IE3 
- silnik z czujnikami PTC 

Dmuchawa 

a) Agregat dmuchawy: 
- 3-skrzydłowe rotory wyposaŜone w kanały redukujące pulsację tłoczenia 
- odporna na skręcanie rama nośna ze zintegrowanym tłumikiem tłoczenia, bez materiałów 

absorbujących 
- elastyczne łapy antywibracyjne 
- zamontowana przegubowa platforma silnika w wykonaniu samonapinającym pasy klinowe 
- zawór ciśnieniowy do ochrony agregatu 
- tłumik na ssaniu zintegrowany z filtrem, materiał absorbujący umiejscowiony w kierunku 

przepływu przed filtrem 
- mufa elastyczna na tłoczeniu 

b) Silnik napędowy: 
- energooszczędny, klasy IE3 
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- stopień ochrony IP55 
- klasa izolacji F z trzema wbudowanymi termistorami 

c) Obudowa dźwiękochłonna: 
- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej z tacą olejową 
- powłoka lakiernicza nanoszona proszkowo 
- wentylowanie mechanicznie – wentylator napędzany z wału dmuchawy 

SpręŜarka bezolejowa tłokowa 

Chłodzona powietrzem, jednostopniowa, tłokowa, bezolejowa. Wersja nadbudowana na zbiorniku 
poziomym z pełnym oprzyrządowaniem. 

Mieszacz statyczny 

- średnica DN150 
- ilość elementów mieszających: 3 
- długość: 690 mm 
- ciśnienie robocze 6 bar 
- wykonanie: PEHD 
- przyłącze: kołnierzowe PN10 
- w mieszaczu iniektor do wprowadzania wodorotlenku sodu 

Przepływomierze elektromagnetyczne 

- czujnik z przetwornikiem w wersji kompaktowej o stopniu ochrony IP67 
- wersja międzykołnierzowa 
- obudowa przetwornika i czujnika wykonana z aluminium malowana proszkowo 
- materiał wykładziny: poliamid, dopuszczenie dla wody pitnej – atest PZH 
- elektrody stoŜkowe wykonane z 1.4435/316L 
- detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niŜ pomiarowa 
- temperatura otoczenia -20°C...+60°C 
- wbudowany serwer www do konfiguracji (poprzez złącze RJ-45) 

Wodomierze śrubowe 

- przyłącze kołnierzowe 
- niski próg rozruchu 
- wyjmowana wstawka pomiarowa (wymienna i zunifikowana, pasująca do kilku wielkości 

korpusów i zapewniająca optymalną gospodarkę wodomierzową) 
- dwustronnie łoŜyskowany wirnik 
- powłoki malarskie – farba proszkowa – epoksydowa 

Kompletny układ pomiarowy pH składający się z sondy, przetwornika, kabla pomiarowego, armatury 
procesowej: 

- cyfrowa elektroda pH - zakres pomiarowy: 1…12 pH, kombinowana elektroda szklana z 
wbudowanym czujnikiem temperatury, odporna na zabrudzenia diafragma z PTFE, odporna 
na wilgoć poprzez bezstykowe złącze indukcyjne stopień ochrony IP68 

- kabel pomiarowy 
- armatura procesowa – do bezpośredniego montaŜu w rurociągu, materiał 316L, przyłącze 

gwintowe 
- przetwornik pomiarowy - obsługa czujników w otwartej cyfrowej technologii (memosens) 

umoŜliwiająca podłączenie sond więcej niŜ jednego producenta, wyświetlacz graficzny z 
regulacja wielkości czcionek i ustawianiem kontrastu, obudowa plastikowa, stopień ochrony 
IP66+IP67, wejście: min. 1 czujnik cyfrowy z moŜliwością rozbudowy do 8 kanałów 
automatyczne rozpoznawanie podłączonych czujników wraz z pobieraniem danych 
kalibracyjnych, dostęp do funkcji umoŜliwiających ocenę stanu zuŜycia elektrody lub 
czujnika 
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Kompletny układ pomiarowy tlenu składający się z sondy, przetwornika, armatury procesowej: 

- optyczny czujnik zawartości tlenu rozpuszczonego - zakres pomiarowy: 0…20 mg/l, błąd 
pomiaru <2% zakresu pomiarowego, metoda pomiarowa luminescencyjna, automatyczna 
kompensacja temperatury, stopień ochrony IP68 

- armatura procesowa – do bezpośredniego montaŜu w rurociągu, materiał 316L, przyłącze 
gwintowe, zintegrowana komora czyszcząca 

- przetwornik pomiarowy - obsługa czujników w otwartej cyfrowej technologii (memosens) 
umoŜliwiająca podłączenie sond więcej niŜ jednego producenta, wyświetlacz graficzny z 
regulacja wielkości czcionek i ustawianiem kontrastu, obudowa plastikowa, stopień ochrony 
IP66+IP67, wejście: min. 1 czujnik cyfrowy z moŜliwością rozbudowy do 8 kanałów 
automatyczne rozpoznawanie podłączonych czujników wraz z pobieraniem danych 
kalibracyjnych, dostęp do funkcji umoŜliwiających ocenę stanu zuŜycia elektrody lub 
czujnika 

Kompletny układ pomiarowy stęŜenia chloru wraz z kompensacją pH składający się z sond chloru i 
pH, kabli, przetwornika, armatury przepływowej i panelu: 

- amperometryczny czujnik wolnego chloru - zakres pomiarowy: 0,01…5 mg/, odporny na 
wilgoć poprzez bezstykowe złącze indukcyjne stopień ochrony IP68, maksymalny błąd 1% 
wartości mierzonej 

- cyfrowa elektroda pH - zakres pomiarowy: 1…12 pH, kombinowana elektroda szklana z 
wbudowanym czujnikiem temperatury, odporna na zabrudzenia diafragma z PTFE, odporna 
na wilgoć poprzez bezstykowe złącze indukcyjne stopień ochrony IP68 

- kabel pomiarowy 
- armatura przepływowa – korpus wykonany z pleksiglasu, adaptery D6/12 
- panel pomiarowy – do montaŜu armatury przepływowej do pomiaru chloru, z blachy 

nierdzewnej, elementy instalacji przepływowej wykonanej z PVC, filtr siatkowy, zawór 
membranowy z wyjściem na przewód elastyczny 

- przetwornik pomiarowy - obsługa czujników w otwartej cyfrowej technologii (memosens) 
umoŜliwiająca podłączenie sond więcej niŜ jednego producenta, wyświetlacz graficzny z 
regulacja wielkości czcionek i ustawianiem kontrastu, obudowa plastikowa, stopień ochrony 
IP66+IP67, wejście: min. 1 czujnik cyfrowy z moŜliwością rozbudowy do 8 kanałów 
automatyczne rozpoznawanie podłączonych czujników wraz z pobieraniem danych 
kalibracyjnych, dostęp do funkcji umoŜliwiających ocenę stanu zuŜycia elektrody lub 
czujnika 

Przepustnice 

- konstrukcja centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce 
przepływu 

- figura międzykołnierzowa wg normy PN-EN 558, seria 20 (K1) 
- próba ciśnieniowa zgodnie z normą PN-EN 12266-1, P10/P12 
- przepustnica z otworami centrującymi 
- wymienna wykładzina z gumy EPDM z integralną powierzchnią uszczelniającą, 

powierzchnia styku wykonana za pomocą „profilu piły” 
- wałek wykonany ze stali nierdzewnej jednoczęściowy zakończony kwadratem 

przystosowany do połączenia z napędem, zabezpieczony przed wydmuchnięciem 
- dysk z Ŝeliwa sferoidalnego powlekanego powłoką Rilsan z obrabianymi maszynowo i 

szlifowanymi krawędziami redukującymi tarcie pomiędzy dyskiem a wykładziną 
- korpus wykonany z Ŝeliwa sferoidalnego min. GGG-40, pokrytego powłoką epoksydową, o 

min. grubości 100 µm 
- wykładzina z gumy EPDM 
- wałek dysku: jednodzielny, łoŜyskowany w korpusie 
- przepustnica przystosowana do montaŜu dźwigni, przekładni ślimakowej z kółkiem, napędu  
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Zawory zwrotne bezkołnierzowe do wody 

- wykonanie bezkołnierzowe do montaŜu pomiędzy kołnierzami 
- pozycja montaŜu: pionowa lub pozioma 
- krótka zabudowa 
- zespół zamykania: podwójna płytka ze spręŜyną powrotną 
- korpus: stal nierdzewna 
- uszczelka FKM 
- spręŜyna i trzpień ze stali nierdzewnej 

Zawory zwrotne kołnierzowe do wody 

- przyłącza: kołnierze 
- temperatura pracy: min. -10°C, max. +100°C 
- praca w dowolnym połoŜeniu 
- zespół zamykania: grzybkowy o krótkim przemieszczeniu wspomagany spręŜyną 
- korpus: Ŝeliwo szare epoksydowane EN-GJL-250 
- spręŜyna: stal nierdzewna 
- trzpień: brąz 
- uszczelka: EPDM 

Zawory zwrotne bezkołnierzowe do powietrza 

- przyłącza: gwint wewnętrzny 
- temperatura pracy: min. -10°C, max. +60°C 
- praca w dowolnym połoŜeniu 
- zespół zamykania: elastyczna membrana mocowana na gnieździe z blachy perforowanej 
- korpus: Ŝeliwo szare epoksydowane EN-GJL-250 
- membrana: NR (guma naturalna) 
- uszczelka: EPDM 

Zawory zwrotne kołnierzowe do powietrza 

- przyłącza: kołnierze 
- temperatura pracy: min. -10°C, max. +60°C 
- praca w dowolnym połoŜeniu 
- zespół zamykania: elastyczna membrana mocowana na gnieździe z blachy perforowanej 
- korpus: Ŝeliwo szare epoksydowane EN-GJL-250 
- membrana: NR (guma naturalna) 
- uszczelka: EPDM 

Napęd ręczny do przepustnic 

- do średnicy DN200 dźwignia ręczna 
- powyŜej średnicy DN200 przekładnia ręczna (ślimakowa) 

Napęd pneumatyczny do przepustnic 

- jednostronnego działania 
- medium sterujące spręŜone powietrze 

Zawór bezpieczeństwa proporcjonalny- spręŜone powietrze 

- kształt: kątowy 
- przyłącza: gwintowane 
- kadłub z mosiądzu 
- pozycja pracy: pionowa 
- zakres temperatury pracy: -10°C … +200°C 
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Regulatory ciśnienia - spręŜone powietrze 

- korpus, wkład zaworu, gniazdo zaworu z mosiądzu 
- kołpak spręŜyny z tworzywa sztucznego 
- membrana z EPDM 
- uszczelki z NBR 
- spręŜyna nastawcza ze stali nierdzewnej 

Zawory odpowietrzające (montaŜ na filtrach) 

- przyłącza gwintowane 
- uszczelnienie obudowy EPDM 
- uszczelnienie zaworu FPM (Viton) 
- obudowa, części wewnętrzne, pływak, profil zaczepu ze stali CrNiMo 

Uszczelki do połączeń kołnierzowych wykonane z elastomeru z wkładką stalową zatopioną wewnątrz 
uszczelki. 

Śruby, nakrętki i podkładki stosowane w złączach kołnierzowych ze stali nierdzewnej. 

Elementy do dawkowania chemikaliów 

Zbiorniki chemikaliów, rury i węŜe i inne elementy mogące mieć kontakt z chemikaliami wykonane z 
materiałów odpornych na korozyjne działanie tych chemikaliów i z materiału nie 
rozprzestrzeniającego ognia. Zestawy dozujące powinny pochodzić od jednego producenta co ułatwia 
zaopatrzenie i wymianę części zamiennych. 

Zestawienie materiałów i urządzeń znajduje się w Dokumentacji Projektowej. 

Składowanie materiałów 
Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy naleŜy zachować następujące warunki: 

� magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi, 

� dłuŜsze składowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych, 

� rur nie wolno nakrywać w sposób uniemoŜliwiający swobodne przewietrzanie, 

� rury o róŜnych średnicach grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie 
jest to moŜliwe, najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie, 

� rury powinny być składowane na równym podłoŜu, w miejscu czystym ,suchym. 

Kształtki, złączki, armatura powinny być składowane w sposób uporządkowany zachowaniem 
środków ostroŜności jak wyŜej opisane. 

1.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

� samochód dostawczy, 

� samochód samowyładowczy, 

� samochód skrzyniowy, 

� wiertarka udarowa, 

� wciągarka ręczna, 

� wciągarka mechaniczna, 

� Ŝuraw samochodowy 

i inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
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1.4 TRANSPORT 
Samochody i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, zachowaniem 
zasad BHP. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewoŜonych materiałów. 

PrzewoŜone materiały powinny być rozmieszone równomiernie, oraz zabezpieczane przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

1.5.2 Wymagania szczegółowe 

Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania prac instalacyjno-montaŜowych z pracami 
budowlanymi.  

MontaŜ wszystkich urządzeń naleŜy prowadzić ściśle wg wytycznych producenta podanych w DTR 
urządzeń. Zasypywanie filtrów naleŜy przeprowadzić po montaŜu orurowania filtrów.  

Urządzenia i instalacje zabezpieczone wykładzinami antykorozyjnymi lub chemoodpornymi powinny 
mieć świadectwo badań i odbioru kontroli technicznej. 

Pompy naleŜy instalować w ten sposób, aby oś silnika i pompy tworzyły jedną linię prostą pionową, 
odchylenie od pompy nie moŜe przekraczać 0,03%. 

MontaŜ rurociągów naleŜy zaczynać od pomp, filtrów itp. zasadniczych elementów instalacji. 

Do spawania stali nierdzewnej i kwasoodpornej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu 
Budowy, naleŜy uŜyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) 
lub elektrodą metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku wykonania warsztatowego 
dopuszcza się metodę spawania łukiem krytym lub łukiem plazmowym. NiezaleŜnie od przyjętej 
metody, wewnętrzna strona spawów powinna być chroniona czystym, obojętnym gazem. W celu 
zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączących, ruraŜu i innego wyposaŜenia 
wykonanego ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, w miarę moŜliwości zaleca się wykonanie tych prac 
w warunkach warsztatowych. W przypadku spawania stali nierdzewnej lub kwasoodpornej naleŜy 
spełnić poniŜsze wymagania: 

� dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia ruraŜu podczas 
budowy instalacji, wymagane jest trawienie spawów.  

� wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania.  

� niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń 
powierzchni materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji 

� nie dopuszcza się uŜycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali 
nierdzewnej lub kwasoodpornej. 
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Zgrzewanie rur z PE winni wykonywać pracownicy mający stosowne uprawnienia. Wszystkie 
parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji 
montaŜu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, naleŜy oprócz przestrzegania ww. zasad 
zwrócić uwagę na: 

� prostopadle do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 

� zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 

� dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuŜ przed zgrzewaniem, 

� temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220°C (PE), 

� bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, 
(niedopuszczalne jest np. dotknięcie palcem), 

� współosiowość (owalizację naleŜy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 
utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za 
pomocą drewnianego skrobaka i papieru zwilŜonego alkoholem, 

� czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był moŜliwie krótki ze 
względu na duŜą wraŜliwość na utlenienie (PE), siłę docisku w czasie dogrzewania, 
aby była bliska zeru, 

� siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na 
stałym poziomie, a w szczególności w temperaturze powyŜej 100°C kiedy zachodzi 
krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w 
sposób naturalny bez przyśpieszania. 

Po wykonaniu ostatniego połączenia, przed wypełnieniem instalacji wodą i przeprowadzeniem prób 
ciśnienia (1,5 x PN) naleŜy odczekać 24 godziny. 

Wykonawca oznakuje w sposób umoŜliwiający łatwą identyfikację wszystkie rurociągi. Proponowany 
system oznakowania rurociągów Wykonawca przedłoŜy Inspektorowi do zatwierdzenia. 

Połączenia rur 

Połączenia gwintowane stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami 
kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 

Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się 
przez nakręcenie złączki. 
Połączenia gwintowane moŜna uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty. 

Połączenia kołnierzowe - oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. Przy 
połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe naleŜy dokręcać parami równomiernie na całym 
obwodzie. 
W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 

� dociągać śrubami połączeń mających po załoŜeniu uszczelki luz początkowy 
przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy 
kompensacji wydłuŜeń, 

� pozostawiać śruby niedokręcone, 

� pozostawiać w kołnierzach śruby montaŜowe. 

MontaŜ armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej 

Kierunek strzałki na korpusie wodomierza i przepływomierza powinien być zgodny z kierunkiem 
przepływu cieczy w przewodzie. 

Przed zamontowaniem armatury naleŜy kaŜdy egzemplarz sprawdzić na szczelność oraz dokonać 
próby otwarcia i zamknięcia. 

NaleŜy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku 
przepływu. 
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MontaŜ specjalistycznej armatury pomiarowej naleŜy przeprowadzać zgodnie z warunkami podanymi 
przez producenta. 

Przyrządy do pomiaru ciśnienia naleŜy instalować moŜliwie najbliŜej punktu pomiarowego, w 
miejscach nienaraŜonych na wstrząsy i wibracje, w połoŜeniu zgodnym z instrukcją fabryczną. 

Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna 
mieć waŜne cechy legalizacyjne. Podziałka aparatury kontrolno-pomiarowej (manometry) powinna 
odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą 
mierzonego parametru. Bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowany dla kontroli 
kurek manometryczny. Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyŜsze 
dopuszczalne ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. 

Aparaturę kontrolno-pomiarową naleŜy montować: 

� po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 

� w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, 

� w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem. 

Próby szczelności 

Próby szczelności przewodów transportujących ciecz wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przy zachowaniu następujących zasad: 

� próbę szczelności naleŜy przeprowadzać po całkowitym zakończeniu montaŜu i 
wzrokowym sprawdzaniu połączeń, 

� badanie szczelności przeprowadzić wodą, 

� ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niŜ 1 MPa 
(10 bar), 

� warunkiem uznania instalacji za szczelną jest: 

- brak przecieków i roszenia (szczególnie na połączeniach) podczas 
podnoszenia ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i podczas trwającej ½ 
godziny obserwacji instalacji poddanej ciśnieniu próbnemu 

- nie stwierdzenie spadku ciśnienia na manometrze podczas trwającej ½ 
godziny obserwacji instalacji poddanej ciśnieniu próbnemu. 

Próby szczelności przewodów spręŜonego powietrza wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przy zachowaniu następujących zasad: 

� próbę szczelności naleŜy przeprowadzać po całkowitym zakończeniu montaŜu i 
wzrokowym sprawdzaniu połączeń, 

� badanie szczelności przeprowadzić spręŜonym powietrzem, 

� ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, 

� spręŜarka uŜywana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być 
wyposaŜona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu 
wartości ciśnienia badania szczelności o nie więcej niŜ 10%, 

� nieszczelności lokalizować akustycznie lub przy uŜyciu mydlin lub innego środka 
pianotwórczego, 

� warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie stwierdzenie spadku 
ciśnienia na manometrze i nie stwierdzenie nieszczelności instalacji. 

1.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

1.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 
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1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i uŜytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. 

W ramach kontroli jakości naleŜy: 
� poddać rurociągi próbie na szczelność, 

� sprawdzić usytuowanie armatury i urządzeń, 

� sprawdzić rodzaj rur, kształtek, armatury, 

� sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury i rurociągów, 

� sprawdzić warunki pracy napędów pneumatycznych, 

� sprawdzić szczelność zamykania przepustnic, zaworów, 

� sprawdzić działanie aparatury kontrolno-pomiarowej. 

Wykonawca powinien przedłoŜyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.  

1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

1.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 

Jednostką obmiaru jest: 

a) szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposaŜenia, armatury, urządzeń, 

b) kpl.: dla kompletnej instalacji, 

c) t:  dla złoŜa, 

d) mb: ułoŜonych rur, 

e) połącz.: dla ilości połączeń, 

f) złącz.: dla ilości połączeń zgrzewanych, 

g) próba: próba szczelności instalacji. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem. 

1.8.2 Warunki szczegółowe 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montaŜu rurociągów, armatury o urządzeń oraz po 
przeprowadzeniu badań. 
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NaleŜy sprawdzić: 

� uŜycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów , 

� prawidłowość zamontowania i działania armatury, 

� prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, 

� szczelność całego przewodu, 

� sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 
zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz 
innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów uŜytych do Robót, wyniki 
pomiarów i badań, 

� wyniki badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych jakości wody. 

Przed przystąpieniem do badań odbiorczych powinny być przygotowane następujące dokumenty: 

� zatwierdzona dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
powykonawczymi, 

� dziennik budowy, 

� protokoły z kalibracji/wzorcowania zainstalowanych urządzeń pomiarowych 
(przetworniki ciśnienia, przepływomierze, mętnościomierze, tlenomierze, analizator 
wolnego chloru), 

� dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne poszczególnych urządzeń, 

� atesty i zaświadczenia, 

� odpisy wymaganych uzgodnień, 

� instrukcja eksploatacji. 

NaleŜy przygotować równieŜ komplet przyrządów i narzędzi kontrolno-pomiarowych niezbędnych do 
przeprowadzonych prób i badań. 

Jakość wody naleŜy sprawdzić po zakończeniu próby ruchowej, pobierając przez zawór czerpalny 
próbkę do badań. Zabezpieczona próbka wody powinna być przekazana do zbadania w warunkach 
laboratoryjnych w celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami dotyczącymi składu i właściwości 
wody. 

1.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

1.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

1.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej. Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru robót. 
Zakres Robót jest podany w pkt. 1.1.4 niniejszej ST. 
Cena jednostkowa wykonania robót uwzględnia: 

� roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

� zakup i dostarczenie urządzeń, materiałów do miejsca ich wbudowania, 

� montaŜ rurociągów oraz armatury wraz z elementami mocowań, 

� pomiary i badania laboratoryjne, 

� próba szczelności, 

� płukanie i dezynfekcja sieci, 

� uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
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1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne. 

2. PN-EN 1074-2 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa. 

3. PN-EN 1074-3 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 
sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna. 

4. PN-EN 1074-4 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 
sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające. 

5. PN-EN 1074-5 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 
sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca. 

6. PN-EN 809 Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa. 

7. Warunki Urzędu Dozoru Technicznego 

8. PN-EN 1092-1 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze stalowe. 

9. PN-EN 1515-1 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 1: Dobór śrub i 
nakrętek. 

10. PN-EN 1515-2 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2: Podział 
materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN. 

11. PN-EN 1515-3 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 3: Podział 
materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem klasy. 

12. PN-EN 10088 Stal odporna na korozję. Wykaz stali odpornej na korozję. 

13. PN-ENV 1591-2 Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń 
kołnierzowych okrągłych z uszczelką. Część 2: Parametry uszczelek. 

14. PN-ENV 1591-1 Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń 
kołnierzowych okrągłych z uszczelką. Część 1: Metoda obliczeniowa. 

15. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/23/WE w sprawie zbliŜenia przepisów 
prawnych państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych. 

16. PN-EN 12201-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody – Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

17. PN-EN 12201-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody – Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

18. PN-EN 12201-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody – Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

19. PN-EN 12201-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody – Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 
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2.1 WSTĘP 

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
technologicznych związanych z obiektami zewnętrznymi zlokalizowanymi na terenie SUW, które 
zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

2.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

Kategorie: 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 

 45232151-5 Węzły do przepompowywania wody 

 45252120-5 Zakłady uzdatniania wody 

2.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 2.1.1, 2.1.4. 

2.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą: 

1. Ujęcie wody – studnia nr I 

� demontaŜ istniejącej pompy głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym, 
� dostawa i montaŜ rurociągu tłocznego wykonanego ze stali nierdzewnej – odcinki 

dwukołnierzowe 
� dostawa i montaŜ pompy głębinowej o parametrach: 

wydajność:   50,0 m3/h 
wysokość podnoszenia:  22,6 m s.w. 
moc:    5,5 kW 

2. Ujęcie wody – studnia nr II 

� demontaŜ istniejącej pompy głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym, 
� dostawa i montaŜ rurociągu tłocznego wykonanego ze stali nierdzewnej – odcinki 

dwukołnierzowe 
� dostawa i montaŜ pompy głębinowej o parametrach: 

wydajność:   55,0 m3/h 
wysokość podnoszenia:  15,5 m s.w. 
moc:    4,0 kW 
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3. Ujęcie wody – studnia nr IIA 

� wykonanie fundamentu pod obudowę studni, 
� dostawa i montaŜ kompaktowej obudowy studziennej (wyposaŜonej w 

wentylację, urządzenie do ogrzewania, zamek), zawierającej głowicę, armaturę 
odcinająco-zaporową, wodomierz śrubowy z nadajnikiem impulsów (zgodnie z 
Dokumentacją Projektową), 

� dostawa i montaŜ rurociągu tłocznego wykonanego ze stali nierdzewnej – odcinki 
dwukołnierzowe 

� dostawa i montaŜ pompy głębinowej o parametrach: 
wydajność:   70,0 m3/h 
wysokość podnoszenia:  25,8 m s.w. 
moc:    7,5 kW 

4. Ujęcie wody – studnia nr III 

� wykonanie fundamentu pod obudowę studni, 
� dostawa i montaŜ kompaktowej obudowy studziennej (wyposaŜonej w 

wentylację, urządzenie do ogrzewania, zamek), zawierającej głowicę, armaturę 
odcinająco-zaporową, wodomierz śrubowy z nadajnikiem impulsów (zgodnie z 
Dokumentacją Projektową), 

� dostawa i montaŜ rurociągu tłocznego wykonanego ze stali nierdzewnej – odcinki 
dwukołnierzowe 

� dostawa i montaŜ pompy głębinowej o parametrach: 
wydajność:   60,0 m3/h 
wysokość podnoszenia:  29,9 m s.w. 
moc:    7,5 kW 

5. Zbiornik wody czystej 

� wykonanie instalacji technologicznej wewnątrz zbiornika wody czystej z rur i 
kształtek z PE łączonych przez zgrzewanie 

6. Odstojnik popłuczyn 

� wykonanie instalacji technologicznej wewnątrz odstojnika z rur i kształtek z PE 
łączonych przez zgrzewanie, 

� dostawa i montaŜ pompy zatapialnej o parametrach: 
wydajność:   15,0 m3/h 
wysokość podnoszenia:  5 m s.w. 
moc:    0,78 kW 

2.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
sporządzonymi przedmiarami oraz ST-00. 

Studnia ujęciowa – pionowe ujęcie wód podziemnych; otwór sięgający z powierzchni do poziomu 
wodonośnego i przystosowany za pomocą urządzeń technicznych do trwałego poboru wody. 

Woda surowa – woda dostarczana z ujęć wody, wymagająca uzdatnienia. 

Woda uzdatniona – woda odpowiadająca, po jej oczyszczeniu, warunkom wody pitnej. 

Pompa – urządzenie do mechanicznego przetłaczania cieczy na wyŜszy poziom lub do miejsca o 
wyŜszym jej ciśnieniu. 

Odstojnik popłuczyn – zbiornik, w którym przebiega proces sedymentacji zanieczyszczeń zawartych 
w wodzie odprowadzanej z płukania filtrów. 
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Zbiornik wody czystej – element wodociągu, którego głównym zadaniem jest gromadzenie wody. 

Ciśnienie robocze instalacji prob – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczone w Ŝadnym jej punkcie. 

Ciśnienie próbne ppróbne – ciśnienie w najniŜszym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 

2.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. 

2.2 MATERIAŁY 
KaŜdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, uŜyty w instalacjach i urządzeniach 
słuŜących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego 
Zakładu Higieny. 

Stosowane Materiały: rury, armatura itp. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne 
PZH. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać normom krajowym 
zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. 

Rurociągi ciśnieniowe 

Rury z polietylenu PE100 zgrzewane doczołowo wg PN-EN 12201. 
- wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej 

powierzchni barwę 
- kaŜda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii 

produkcyjnej, materiał i średnicę 
- kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed utlenianiem ich 

powierzchni tak, by przed montaŜem konieczne było tylko ich czyszczenie bez zdzierania 
warstwy utlenionej. Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla 
ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu. 

Pompa głębinowa 

- wszystkie powierzchnie pompy mające kontakt z tłoczoną cieczą ze stali nierdzewnej 
1.4301, 

- pompa: stal nierdzewna 1.4301, 
- wirnik pompy: stal nierdzewna 1.4301, 
- elastomerowe części pompy z NBR, 
- silnik: stal nierdzewna, 
- uszczelnienie wału silnika: węglik wolframu / ceramika, 
- silnik pompy z odrzutnikiem piasku, mechanicznym uszczelnieniem wału, łoŜyskiem 

promieniowym smarowanym wodą oraz membraną wyrównawczą, wyposaŜony w czujnik 
temperatury, 

- przyłącze pompy gwintowane – razem z pompą zamówić element połączeniowy gwint-
kołnierz, 

- pompa wyposaŜona w zintegrowany zawór zwrotny, 
- zewnętrzna średnica agregatu pompowego wraz z króćcem przyłączeniowym pompy musi 

zapewniać swobodne wprowadzenie urządzenia do otworu studziennego. 
Dla wszystkich pomp głębinowych zalecane jest elektroniczne zabezpieczenie silnika MP204. 
Zabezpieczenie silnika MP 204 to elektroniczna jednostka kontrolna przeznaczona do kontroli i 
ochrony silników, pomp, urządzeń, kabli i przyłączy kablowych. 
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Obudowa studni 

- naziemna, 
- podstawa obudowy wykonana z konstrukcji stalowej aŜurowej obudowanej szczelną 

powłoką z laminatu poliestrowo-szklanego w całości wypełniona pianką poliuretanową, 
- pokrywa obudowy złoŜona z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) wykonana 

z laminatu poliestrowo-szklanego, przestrzeń pomiędzy elementami wypełniona warstwa 
ocieplającą z pianki poliuretanowej, 

- wyposaŜona w niezbędną armaturę zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- wyposaŜona w urządzenie do awaryjnego ogrzewania. 

Zawór zwrotny (montaŜ w odstojniku popłuczyn) 

- przyłącza: gwint wewnętrzny, 
- zawór przeznaczony do instalacji ciśnieniowych, zalecany do mediów gęstych, 

zanieczyszczonych, 
- korpus epoksydowany, 
- zespół zamykania: kula unoszona przez przepływ cieczy i wprowadzana do kieszeni 

bocznej, całkowicie poza przekrój przepływu. 

Uszczelki do połączeń kołnierzowych wykonane z elastomeru z wkładką stalową zatopioną wewnątrz 
uszczelki. 

Zestawienie materiałów i urządzeń znajduje się w Dokumentacji Projektowej. 

Składowanie materiałów 

Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy naleŜy zachować następujące warunki: 

� magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi, 

� dłuŜsze składowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych, 

� rur nie wolno nakrywać w sposób uniemoŜliwiający swobodne przewietrzanie, 

� rury o róŜnych średnicach grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie 
jest to moŜliwe, najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie, 

� rury powinny być składowane na równym podłoŜu, w miejscu czystym ,suchym. 

Kształtki, złączki, armatura powinny być składowane w sposób uporządkowany zachowaniem 
środków ostroŜności jak wyŜej opisane. 

2.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

� samochód dostawczy, 

� samochód samowyładowczy, 

� samochód skrzyniowy, 

� wiertarka udarowa, 

� wciągarka ręczna, 

� wciągarka mechaniczna, 

� Ŝuraw samochodowy 

i inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
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2.4 TRANSPORT 
Samochody i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, zachowaniem 
zasad BHP. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewoŜonych materiałów. 

PrzewoŜone materiały powinny być rozmieszone równomiernie, oraz zabezpieczane przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

2.5 WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

2.5.2 Wymagania szczegółowe 

W ramach prac przewiduje się: 

1. studnie ujęciowe istniejące – Nr I i Nr II 

� dostawa i montaŜ rurociągów tłocznych DN100 w postaci segmentów 
dwukołnierzowych, 

� dostawa i montaŜ pomp głębinowych, 
� dezynfekcja studni, 
� badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody (pełny zakres) po wymianie 

agregatu pompowego. 
2. studnie ujęciowe nowe – Nr IIA i Nr III 

� wykonanie fundamentu pod obudowę kompaktową, 
� dostawa i montaŜ kompaktowej obudowy studziennej (wyposaŜonej w 

wentylację, urządzenie do ogrzewania, zamek), zawierającej elementy zgodne z 
Dokumentacją Projektową, 

� dostawa i montaŜ rurociągów tłocznych DN100 w postaci segmentów 
dwukołnierzowych, 

� dostawa i montaŜ pomp głębinowych, 
� dezynfekcja studni, 
� badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody (pełny zakres) po montaŜu 

agregatu pompowego. 
3. zbiornik wody czystej - wykonanie instalacji technologicznej wewnątrz zbiornika wody 

czystej z rur i kształtek z PE łączonych przez zgrzewanie 

4. odstojnik popłuczyn 

� wykonanie instalacji technologicznej wewnątrz odstojnika z rur i kształtek z PE 
łączonych przez zgrzewanie, 

� dostawa i montaŜ pompy zatapialnej. 

Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania prac instalacyjno-montaŜowych z pracami 
budowlanymi. 

MontaŜ wszystkich urządzeń naleŜy prowadzić ściśle wg wytycznych producenta podanych w DTR 
urządzeń. Przed montaŜem naleŜy sprawdzić wykonanie fundamentu. 
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Zgrzewanie rur z PE winni wykonywać pracownicy mający stosowne uprawnienia. Wszystkie 
parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji 
montaŜu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, naleŜy oprócz przestrzegania ww. zasad 
zwrócić uwagę na: 

� prostopadle do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 

� zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 

� dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuŜ przed zgrzewaniem, 

� temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220°C (PE), 

� bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, 
(niedopuszczalne jest np. dotknięcie palcem), 

� współosiowość (owalizację naleŜy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 
utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za 
pomocą drewnianego skrobaka i papieru zwilŜonego alkoholem, 

� czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był moŜliwie krótki ze 
względu na duŜą wraŜliwość na utlenienie (PE), siłę docisku w czasie dogrzewania, 
aby była bliska zeru, 

� siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na 
stałym poziomie, a w szczególności w temperaturze powyŜej 100°C kiedy zachodzi 
krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w 
sposób naturalny bez przyśpieszania. 

Po wykonaniu ostatniego połączenia, przed wypełnieniem instalacji wodą i przeprowadzeniem prób 
ciśnienia (1,5 x PN) naleŜy odczekać 24 godziny. 

Wykonawca oznakuje w sposób umoŜliwiający łatwą identyfikację wszystkie rurociągi. Proponowany 
system oznakowania rurociągów Wykonawca przedłoŜy Inspektorowi do zatwierdzenia. 

Połączenia rur 

Połączenia gwintowane stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami 
kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez 
nakręcenie złączki. 
Połączenia gwintowane moŜna uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty. 

Połączenia kołnierzowe - oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. Przy 
połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe naleŜy dokręcać parami równomiernie na całym 
obwodzie. 
W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 

� dociągać śrubami połączeń mających po załoŜeniu uszczelki luz początkowy 
przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy 
kompensacji wydłuŜeń, 

� pozostawiać śruby niedokręcone, 

� pozostawiać w kołnierzach śruby montaŜowe. 

MontaŜ armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej 

Kierunek strzałki na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu cieczy w 
przewodzie. 
Przed zamontowaniem armatury naleŜy kaŜdy egzemplarz sprawdzić na szczelność oraz dokonać 
próby otwarcia i zamknięcia. NaleŜy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w 
stosunku do kierunku przepływu. 
MontaŜ specjalistycznej armatury pomiarowej naleŜy przeprowadzać zgodnie z warunkami podanymi 
przez producenta. 
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Przyrządy do pomiaru ciśnienia naleŜy instalować moŜliwie najbliŜej punktu pomiarowego, w 
miejscach nienaraŜonych na wstrząsy i wibracje, w połoŜeniu zgodnym z instrukcją fabryczną. 
Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna 
mieć waŜne cechy legalizacyjne. Podziałka aparatury kontrolno-pomiarowej (manometry) powinna 
odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą 
mierzonego parametru. Bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowany dla kontroli 
kurek manometryczny. Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyŜsze 
dopuszczalne ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. 
Aparaturę kontrolno-pomiarową naleŜy montować: 

� po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 

� w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, 

� w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem. 

Próby szczelności 

Próby szczelności przewodów transportujących ciecz wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przy zachowaniu następujących zasad: 

� próbę szczelności naleŜy przeprowadzać po całkowitym zakończeniu montaŜu i 
wzrokowym sprawdzaniu połączeń, 

� badanie szczelności przeprowadzić wodą, 

� ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niŜ 1 MPa 
(10 bar), 

� warunkiem uznania instalacji za szczelną jest: 

- brak przecieków i roszenia (szczególnie na połączeniach) podczas 
podnoszenia ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i podczas trwającej ½ 
godziny obserwacji instalacji poddanej ciśnieniu próbnemu 

- nie stwierdzenie spadku ciśnienia na manometrze podczas trwającej ½ 
godziny obserwacji instalacji poddanej ciśnieniu próbnemu. 

2.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

2.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i uŜytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. 

W ramach kontroli jakości naleŜy: 
� poddać rurociągi próbie na szczelność, 

� sprawdzić usytuowanie armatury i urządzeń, 

� sprawdzić rodzaj rur, kształtek, armatury, 

� sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury i rurociągów, 

� sprawdzić warunki pracy napędów, 

� sprawdzić szczelność zamykania przepustnic, zaworów, 

� sprawdzić działanie aparatury kontrolno-pomiarowej. 

Wykonawca powinien przedłoŜyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.  
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2.7 OBMIAR ROBÓT 

2.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

2.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 

Jednostką obmiaru jest: 

a) szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposaŜenia, armatury, urządzeń, 

b) kpl.: dla kompletnej instalacji, 

c) mb: ułoŜonych rur, 

d) połącz.: dla ilości połączeń, 

e) złącz.: dla ilości połączeń zgrzewanych, 

f) próba: próba szczelności instalacji. 

2.8 ODBIÓR ROBÓT 

2.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem. 

2.8.2 Warunki szczegółowe 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montaŜu rurociągów, armatury o urządzeń oraz po 
przeprowadzeniu badań. 

NaleŜy sprawdzić: 

� uŜycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów , 

� prawidłowość zamontowania i działania armatury, 

� prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, 

� szczelność całego przewodu, 

� sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 
zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz 
innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów uŜytych do Robót, wyniki 
pomiarów i badań, 

� wyniki badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych jakości wody po wykonaniu 
prac: opuszczeniu agregatu pompowego, dezynfekcji studni, próbach szczelności. 

Przed przystąpieniem do badań odbiorczych powinny być przygotowane następujące dokumenty: 

� zatwierdzona dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
powykonawczymi, 

� protokoły z kalibracji/wzorcowania zainstalowanych urządzeń pomiarowych, 

� dziennik budowy, 

� dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne poszczególnych urządzeń, 

� atesty i zaświadczenia, 
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� odpisy wymaganych uzgodnień, 

� instrukcja eksploatacji. 

NaleŜy przygotować równieŜ komplet przyrządów i narzędzi kontrolno-pomiarowych niezbędnych do 
przeprowadzonych prób i badań. 

Jakość wody naleŜy sprawdzić po zakończeniu próby ruchowej, pobierając przez zawór czerpalny 
próbkę do badań. Zabezpieczona próbka wody powinna być przekazana do zbadania w warunkach 
laboratoryjnych w celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami dotyczącymi składu i właściwości 
wody. 

2.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

2.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

2.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej. Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru robót. 

Zakres Robót jest podany w pkt. 2.1.4 niniejszej ST. 
Cena jednostkowa wykonania robót uwzględnia: 

� roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

� zakup i dostarczenie urządzeń, materiałów do miejsca ich wbudowania, 

� montaŜ rurociągów oraz armatury wraz z elementami mocowań, 

� pomiary i badania laboratoryjne, 

� próba szczelności, 

� płukanie i dezynfekcja sieci, 

� uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne. 

2. PN-EN 1074-2 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa. 

3. PN-EN 1074-3 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 
sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna. 

4. PN-EN 1074-4 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 
sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające. 

5. PN-EN 1074-5 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 
sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca. 

6. PN-EN 809 Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa. 

7. PN-EN 1092-1 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze stalowe. 

8. PN-EN 1515-1 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 1: Dobór śrub i 
nakrętek. 
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9. PN-EN 1515-2 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2: Podział 
materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN. 

10. PN-EN 1515-3 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 3: Podział 
materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem klasy. 

11. PN-EN 10088 Stal odporna na korozję. Wykaz stali odpornej na korozję. 

12. PN-ENV 1591-2 Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń 
kołnierzowych okrągłych z uszczelką. Część 2: Parametry uszczelek. 

13. PN-EN 12201-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody – Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

14. PN-EN 12201-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody – Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

15. PN-EN 12201-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody – Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

16. PN-EN 12201-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody – Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 
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3.1 WSTĘP 

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ułoŜeniem międzyobiektowych sieci technologiczno-instalacyjnych zlokalizowanymi na 
terenie SUW, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

3.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategorie: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

Grupa: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

Klasa: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategorie: 45231110-9  Kładzenie rurociągów 

 45231111-6  Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 

 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

3.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 3.1.1, 3.1.4. 

3.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania sieci międzyobiektowych technologiczno-
instalacyjnych przy zachowaniu następujących uwag: 

(a) KrzyŜujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable naleŜy zabezpieczyć 
podwieszając je. 

(b) Rurociągi naleŜy oznaczyć taśmą sygnalizacyjną. 

(c) Kolizje z innymi sieciami bądź obiektami – prace prowadzić zgodnie z uzgodnieniami. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą: 

1. wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i ukształtowaniu terenu w 
gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym w 
warunkach gruntowych podanych niŜej: 



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--0044..0033..  SSiieeccii   mmiięęddzzyyoobbiieekkttoowwee   

147 
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

Warunki gruntowo-wodne 

Przyjęto wg „Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoŜa gruntowego ustalające 
warunki posadawiania projektowanych urządzeń przebudowywanej Stacji Uzdatniania Wody w 
Łosicach” opracowanej przez GeoJust s.c z Wrocławia w sierpniu 2016 r. 

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

Wierceniami ustalono, Ŝe podłoŜe terenu badań budują plejstoceńskie osady rzeczne tarasów 
nadzalewowych rzeki Dobra. Pod warstwą piasków o miąŜszości ok. 2,8 -3,6 m występują wzajemnie 
przewarstwiające się pyły i pyły z piaskiem i iłem (gliny pylaste), z wkładkami torfów, piasków 
drobnych i średnich. Od głębokości ok. 8 m ppt zalegają pospółki przechodzące w Ŝwiry. 
W podłoŜu terenu inwestycji do osiągniętej głębokości 8,0 m występuje od dwóch do czterech warstw 
wodonośnych. Zwierciadło wody pierwszej warstwy o charakterze swobodnym nawiercono na 
głębokości od 2,2 do 2,8 m. Warstwę wodonośną budują piaski średnie o współczynniku filtracji ok. 5 
m/d. Poziom wodonośny zasilany jest poprzez infiltrację wód opadowych a odpływ wód podziemnych 
odbywa się w kierunku południowo-zachodnim. W otworze nr 3 woda gruntowa występuje równieŜ w 
piaszczystych przewarstwieniach nawierconych na głębokościach 3,2 i 4,2 m. Zwierciadło wody jest 
pod ciśnieniem i stabilizuje się na głębokości 2,5 m. Kolejną warstwę wodonośną nawiercono w 
otworze nr 4 na głębokości 7,6 m. Zwierciadło wody stabilizowało się na głębokości 3,3 m. 
Dodatkowo woda gruntowa występuje w postaci sączeń utrzymujących się w drobnych wkładkach 
piasków drobnych i średnich w obrębie pyłów warstw C. Prace terenowe prowadzono w okresie o 
średnim stanie wód podziemnych i powierzchniowych. Poziom zwierciadła moŜe ulegać sezonowym 
wahaniom w zakresie ±0,5 m od stanu z dnia wykonywania badań. Woda gruntowa wykazuje cechy 
słabej agresywności węglanowej do betonu. 

Charakterystyka warunków geotechnicznych 

Nawiercone grunty ujęto w następujące warstwy geotechniczne: 
� warstwa Oa – grunty niskoorganiczne – humus (piasek drobny, piasek średni), barwy 

ciemnobrązowej i szarobrązowej. Występują na całej powierzchni badanego terenu, tworząc 
ciągłą warstwę o miąŜszości od 0,2 do 0,3 m. Grunty organiczne nie nadają się do 
bezpośredniego posadawiania. 

� warstwa II2 – plejstoceńskie osady rzeczne tarasów nadzalewowych – piaski średnie i piaski 
średnie na granicy piasków drobnych, barwy Ŝółtej, Ŝółtobrązowej i jasnobrązowej, wilgotne i 
nawodnione. Stan gruntu określono na średniozagęszczony ID = 45%. Piaski tej warstwy 
występują bezpośrednio pod humusem, do głębokości 2,8-3,6 m oraz w rejonie otworu nr 3 w 
postaci przebarwień w obrębie pyłów warstwy C. 

� warstwa C2a, C3a – plejstoceńskie osady rzeczne tarasów nadzalewowych – pyły i pyły z 
przewarstwieniami piasków drobnych i torfów, barwy jasnoszarej, ciemnoszarej, brunatnej i 
czarnej, wilgotne i mokre. Są to osady nieskonsolidowane, zawierają domieszki substancji 
organicznej. Ze względu na konsystencję gruntu wydzielono: 

warstwa C2a – o konsystencji plastycznej IC = 0,65 (IL = 0,35) 
warstwa C3a – o konsystencji twardoplastycznej IC = 0,85 (IL = 0,15) 

Grunty warstwy C2a, C3a występują w przelocie od 2,8–3,6 do ok. 8,0 m wzajemnie 
przewarstwiając się z gruntami warstw C2b, C3b, II2, Ob. 

� warstwa C2b, C3b – plejstoceńskie osady rzeczne tarasów nadzalewowych – pyły z piaskiem i 
iłem (gliny pylaste), miejscami na granicy pyłów, z wkładkami piasków średnich, barwy 
Ŝółtobrązowej i Ŝółtej z popielatymi i szarymi przewarstwieniami, wilgotne. Ze względu na 
konsystencję gruntu wydzielono: 

warstwa C2b – o konsystencji plastycznej IC = 0,55 (IL = 0,45) 
warstwa C3b – o konsystencji twardoplastycznej IC = 0,80 (IL = 0,20) 

Grunty warstwy C2b, C3b występują w rejonie otworów 1 i 3 w przelocie od 2,4–2,8 do 2,7–3,2 
m oraz w otworze nr 4 w przelocie 2,8-4,3 m. 

� warstwa Ob – grunty wysokoorganiczne – torfy z wkładkami pyłów, barwy szarobrunatnej. 
Występują w rejonie otworu nr 3 w przelocie od 5,3 do 5,7 m oraz w otworach nr 2 i 4 w 
formie wkładek o miąŜszości do 0,2 m, w obrębie warstw C. Grunty organiczne nie nadają się 
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do bezpośredniego posadawiania, charakteryzują się niskimi parametrami mechanicznymi 
oraz bardzo wysoką ściśliwością. 

� warstwa III2 – plejstoceńskie osady rzeczne tarasów nadzalewowych – piaski z duŜą ilością 
Ŝwiru (pospółki), barwy szarej przechodzącej w ciemnoŜółtą, nawodnione. Stan gruntu 
określono na średniozagęszczony ID = 60%. Piaski ze Ŝwirami nawiercono w otworze nr 4 na 
głębokości 7,6 m. Do osiągniętej głębokości 8,0 m nie stwierdzono spągu warstwy. 

Profile otworów geotechnicznych 

Nr 
otworu 

Przelot 
warstwy 

Grubość 
warstwy 

Rodzaj gruntu i barwa Warstwa 
geotechni

czna 

Głęb. zw. 
wody 

0,0-0,3 0,3 Grunt niskoorganiczny – humus (piasek 
drobny), ciemnobrązowa  

Oa 

0,3-2,4 2,1 Piasek średni, Ŝółta II2 
2,4-2,7 0,3 Pył z piaskiem i iłem (glina pylasta) 

przewarstwiona pyłem, Ŝółtobrązowa 
przewarstwiona popielatą 

C3b 

1 

2,7-3,0 0,3 Piasek średni, Ŝółtobrązowa II2 

2,8 

0,0-0,2 0,2 Grunt niskoorganiczny – humus (piasek 
średni), ciemnobrązowa 

Oa 

0,2-1,2 1,0 Piasek średni, Ŝółta przechodząca w 
jasnobrązową 

II2 

1,2-1,5 0,3 Piasek średni, Ŝółta przewarstwiona popielatą II2 
1,5-3,6 2,1 Piasek średni przewarstwiony pyłem, 

jasnoŜółtobrązowa 
II2 

3,6-3,8 0,2 Pył, Ŝółta C2a 

3,8-4,5 0,7 Pył, jasnoszara C2a 
4,5-5,1 0,6 Pył przewarstwiony substancją 

wysokoorganiczną (torfem) i piaskiem 
drobnym, brunatna przewarstwiona 
ciemnoszarą 

C3a 

5,1-5,6 0,5 Pył przewarstwiony substancją 
wysoorganiczną (torfem), ciemnoszara 
przewarstwiona brunatną 

C2a 

2 

5,6-6,0 0,4 Pył z małą ilością substancji 
wysokoorganicznej (torfu), popielata 
przewarstwiona czarną 

C3a 

2,7 
Sączenie na 
głębokości 
5,1-5,6m 

0,0-0,3 0,3 Grunt niskoorganiczny – humus (piasek 
drobny), szarobrązowa 

Oa 

0,3-2,8 2,5 Piasek średni, Ŝółta II2 
2,8-3,2 0,4 Pył z piaskiem i iłem (glina pylasta) na 

granicy pyłu, jasnoŜółta przewarstwiona 
jasnoszarą 

C3b 

3,2-3,8 0,6 Piasek średni, Ŝółtobrązowa II2 
3,8-4,2 0,4 Pył na granicy pyłu z piaskiem i iłem (gliny 

pylastej), szara 
C2a 

4,2-4,7 0,5 Piasek średni na granicy piasku drobnego, 
Ŝółtobrązowa 

II2 

4,7-5,3 0,6 Pył, jasnoszara C2a 
5,3-5,7 0,4 Grunt wysokoorganiczny – torf 

przewarstwiony pyłem, szarobrunatna 
Ob 

3 

5,7-7,0 1,3 Pył, szara przewarstwiona brązowoszarą C3a 

Nawiercon
y: 

2,5, 3,2 4,2 
Ustalony: 

2,5 
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0,0-0,3 0,3 Grunt niskoorganiczny – humus (piasek 
drobny), szarobrązowa 

Oa 

0,3-1,7 1,4 Piasek średni, Ŝółta II2 
1,7-1,9 0,2 Piasek drobny na granicy piasku z iłem 

(piasku gliniastego), Ŝółta przewarstwiona 
jasnoszarą 

II2 

1,9-2,8 0,9 Piasek średni, Ŝółta II2 
2,8-3,4 0,6 Pył z piaskiem i iłem (glina pylasta), Ŝółta C2b 
3,4-3,8 0,4 Pył z piaskiem i iłem (glina pylasta) 

przewarstwiona piaskiem średnim, Ŝółta 
przewarstwiona szarą 

C2b 

3,8-4,3 0,5 Pył z piaskiem i iłem (glina pylasta) 
przewarstwiona piaskiem średnim, szara 

C2b 

4,3-5,5 1,2 Pył przewarstwiony piaskiem drobnym i 
substancją wysokoorganiczną (torfem), 
ciemnoszara przewarstwiona brunatną  

C2a 

5,5-7,6 2,1 Pył, szara C3a 

4 

7,6-8,0 0,4 Piasek ze Ŝwirem (pospółka), szara 
przechodząca w ciemnoŜółtą 

III 2 

Nawiercon
y i 

ustalony: 
2,2 

Nawiercon
y: 7,6; 

ustalony: 
3,3 

0,0-0,3 0,3 Grunt antropogeniczny – nasyp 
niekontrolowany (piasek średni), 
Ŝółtobrązowa 

Mg 

0,3-1,0 0,7 Grunt niskoorganiczny – humus (piasek 
średni), ciemnobrązowa 

Oa 

1,0-2,0 1,0 Piasek średni, jasnoŜółta II2 

5 

2,0-3,0 1,0 Piasek średni, Ŝółta II2 

2,75 

 
Strefa przemarzania gruntu hz= 0,8 m ppt. 

Zakres robot ziemnych obejmuje: 
a) zdjęcie i rozścielenie humusu 
b) wykopy w gruncie nienawodnionym i nawodnionym z ziemią na odkład, 
c) zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem, 
d) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, 
e) podsypka na gruncie rodzimym w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku 

gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubości 15-20 cm z piasku dowiezionego, 
f) obsypanie rur piaskiem dowiezionym, 
g) wywóz i złoŜenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i 

uprzednio akceptowanym przez Inspektora, 
h) odtworzenie istniejących nawierzchni, uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, 
i) ewentualne odwodnienia wykopów. 

2. wykonania rurociągu wody surowej ze studni nr III do połączenia z istniejącym 
rurociągiem wody surowej ze studni Nr I o średnicy φ160 mm z PE i długości l = 87,8 m 
wraz z wykonaniem przejścia pod drogą powiatową nr 1341D metodą bezwykopową w 
rurze osłonowej stalowej φ273,0 x 7,1 mm o długości 20,0 m; 

3. wykonania rurociągów wody surowej na terenie SUW o łącznej długości l = 78,4 m 

φ90 mm PE  l = 7,0 m 

φ160 mm PE  l = 37,5 m 

φ225 mm PE  l = 33,9 m 

4. wykonania rurociągów wody uzdatnionej do i ze zbiorników wody czystej na terenie 
SUW o łącznej długości l = 76,74 m 

φ160 mm PE  l = 7,3 m 
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φ225 mm PE  l = 31,6 m 

φ280 mm PE  l = 8,2 m 

φ355 mm PE  l = 29,64 m 

5. wykonania rurociągu wody uzdatnionej do sieci wodociągowej o średnicy φ315 mm z PE 
i długości l = 88,7 m 

6. wykonania rurociągów przelewowych i spustowych z projektowanego zbiornika wody 
czystej na terenie SUW o łącznej długości l = 10,1 m 

φ110 mm PE  l = 4,5 m 

φ225 mm PE  l = 5,6 m 

7. wykonania rurociągu popłuczyn na terenie SUW o łącznej długości l = 92,5 m 

φ160 mm PE  l = 7,7 m 

φ225 mm PE  l = 84,8 m 

8. wykonania rurociągów przelewowych i wód nadosadowe z odstojnika popłuczyn 

φ63 mm PE  l = 2,5 m 

φ225 mm PE  l = 3,2 m 

φ200 mm PVC  l = 2,0 m 

9. wykonania kanału grawitacyjnego odprowadzającego ścieki z chlorowni do zbiornika 
bezodpływowego o średnicy φ160 mm PVC i długości l = 20,0 m 

10. wykonania kanału grawitacyjnego odprowadzającego ścieki z dozowni do zbiornika 
bezodpływowego o średnicy φ160 mm PVC i długości l = 25,9 m 

11. wykonania kanału grawitacyjnego odprowadzającego ścieki sanitarne z WC do zbiornika 
bezodpływowego p średnicy φ160 mm PVC i długości l = 20,0 m 

12. wykonania kanału grawitacyjnego odprowadzającego ścieki z odwodnienia posadzek do 
istniejącego kanału wód zuŜytych o średnicy φ200 m PVC i długości l = 13,6 m 

13. dostawa i montaŜ armatury w postaci zasuw, hydrantów do zabudowy na wykonywanych 
rurociągach 

14. dostawa i montaŜ kształtek do zabudowy na wykonywanych rurociągach i kanałach 

15. dostawa i montaŜ studzienek kanalizacyjnych betonowych o średnicy φ1000 mm oraz 
studzienek z PP o średnicy φ630 mm 

16. dostawa i montaŜ zbiornika bezodpływowego pojemności 3,0 m3 – 3 szt. 

3.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
sporządzonymi przedmiarami oraz ST-00. 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

Armatura sieci wodociągowej – w zaleŜności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa: zasuwy, zawory, przepustnice, 
- armatura odpowietrzająca: zawory odpowietrzające, napowietrzające, 

odpowietrzająco-napowietrzające, 
- armatura regulująca: zawory regulacyjne i redukcyjne, 
- armatura przeciwpoŜarowa: hydranty, 
- armatura czerpalna: zdroje uliczne. 

Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią wykopu gruntowego mierzone w kierunku 
pionowym. 
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Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem i obsypką. 

Obsypka – materiał gruntowy między podłoŜem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód. 

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

Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 

PodłoŜe naturalne – podłoŜe naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

PodłoŜe naturalne z podsypką – podłoŜe naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z 
gruntu drobnoziarnistego, albo podłoŜe naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 
względu na materiał z którego wykonano rury przewodu, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 

Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w 
pionie na skutek ciśnienia medium płynącego. 

Ciśnienie robocze instalacji prob – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczone w Ŝadnym jej punkcie. 

Ciśnienie próbne ppróbne – ciśnienie w najniŜszym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 

3.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. 

3.2 MATERIAŁY 
Roboty ziemne 

- grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład, 

- grunt wydobyty z wykopów i składowany poza Placem Budowy, 

- grunty Ŝwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypkę, 
obsypkę, podłoŜa i wymianę 

i inne drobne materiały pomocnicze. 

Sieci międzyobiektowe 
- rury ciśnieniowe z PE, 

- rury grawitacyjne z PVC, 

- zbiornik bezodpływowy, 

- kołnierze, kształtki, łączniki z materiałów odpowiadającym danym przewodom, 

- zasuwy Ŝeliwne z obudową i skrzynką uliczną, 

- hydranty nadziemne sztywne, 

- studzienki kanalizacyjne betonowe o średnicy φ1000 mm, 

- studzienki kanalizacyjne z PP o średnicy φ630 mm, 

- bloki oporowe, 

- włazy kanałowe, 

- cement, beton, Ŝywica epoksydowa, abizol 

i inne – drobne materiały pomocnicze. 
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KaŜdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, uŜyty w instalacjach i 
urządzeniach słuŜących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego 
Państwowego Zakładu Higieny. 

Stosowane Materiały: rury, armatura itp. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne 
PZH. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać normom krajowym 
zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. 

Rurociągi ciśnieniowe 

Rury z polietylenu PE100 zgrzewane doczołowo wg PN-EN 12201. 
- wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej 

powierzchni barwę 
- kaŜda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii 

produkcyjnej, materiał i średnicę 
- kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed utlenianiem ich 

powierzchni tak, by przed montaŜem konieczne było tylko ich czyszczenie bez zdzierania 
warstwy utlenionej. Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla 
ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu. 

Rurociągi grawitacyjne 

Rury z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC łączone na kielich i uszczelkę wg PN- EN 1401-1. 

Zasuwy ziemne kołnierzowe (miękkouszczelniające z gładkim i wolnym przelotem) 

- długa zabudowa, 
- korpus i pokrywa wykonane z Ŝeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zewnątrz i wewnątrz 

epoksydowane, 
- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, 
- klin z Ŝeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 z nawulkanizowaną powłoką elastomerową 

(dopuszczoną do kontaktu z wodą), z opróŜnieniem, 
- nakrętka klina z mosiądzu, 
- uszczelki typu O-ring z NBR, 
- uszczelka zwrotna, pierścień dławicowy, uszczelka pokrywy z elastomeru, 
- pierścień grzebieniowy z mosiądzu. 

Obudowy teleskopowe do zasuw 

- rura ochronna i przesuwna z PE, 
- trzpień ze stali ocynkowanej. 

Skrzynki uliczne do zasuw z Ŝeliwa szarego, średnica φ190 mm. 

Hydrant nadziemny sztywny 

- głowica hydrantu z Ŝeliwa sferoidalnego, epoksydowana i zabezpieczona przed promieniami 
UV, 

- kolumna – grubościenna rura stalowa St37, ocynkowana i zabezpieczona przed promieniami 
UV, 

- cokół hydrantu z Ŝeliwa sferoidalnego epoksydowanego, 
- zespół uruchamiający ze stali nierdzewnej, 
- uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym na 

korozję, 
- krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu, 
- moŜliwość obrotu hydrantu od 0° do 360°. 

Studzienka kanalizacyjna (prefabrykowana betonowa) 

- studnia z betonu C40/50 
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- ściana komory roboczej - wykonana z kręgów betonowych. Kręgi łączone z elementem dna 
oraz pomiędzy sobą za pomocą odpowiednich uszczelek gumowych typu BS. Kręgi 
wyposaŜone w stopnie w złazowe w otulinie z PE mocowane mijankowo w dwóch rzędach. 

- dno studzienki - element prefabrykowany, betonowy, stanowiący jednoczesne monolityczne 
połączenie kręgu z płytą denną. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonane 
jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczona do przepływu ścieków i łączenia kanałów 
oraz spocznik (powierzchnia dna pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej). 

- właz Ŝeliwny z wypełnieniem betonowym klasy D400 lub C250 (w zaleŜności od warunków 
terenowych). 

Studzienka kanalizacyjna (tworzywo sztuczne) - studzienka złoŜona z kinety połączeniowej, 
karbowanej rury trzonowej z PP, dodatkowej uszczelki i Ŝelbetowego pierścienia odciąŜającego. 

Uszczelki do połączeń kołnierzowych wykonane z elastomeru z wkładką stalową zatopioną wewnątrz 
uszczelki. 

Zestawienie materiałów znajduje się w Dokumentacji Projektowej. 

Składowanie materiałów 
Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy naleŜy zachować następujące warunki: 

� rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym 
opakowaniu, 

� magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych, 

� dłuŜsze składowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych, 

� rur nie wolno nakrywać w sposób uniemoŜliwiający swobodne przewietrzanie, 

� rury o róŜnych średnicach grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie 
jest to moŜliwe, najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie, 

� kielichy oraz łączniki rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyŜszej warstwie 
nie spoczywały na kielichach, łącznikach warstwy niŜszej (warstwy rur naleŜy 
układać naprzemiennie), 

� rury powinny być składowane na równym podłoŜu, w miejscu czystym ,suchym i 
usytuowanym w odległości nie mniejszej niŜ 2 m od jakiegokolwiek źródła ciepła. 

Kształtki, złączki, armatura powinny być składowane w sposób uporządkowany zachowaniem 
środków ostroŜności jak wyŜej opisane. 

Kruszywo powinno być składowane jak najbliŜej wykonywanego odcinak rurociągu. PodłoŜe 
składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 

Składowanie prefabrykatów: 

� teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i 
odwodnionej, wyposaŜony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe, 

� pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów naleŜy zachować 
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów, 

� prefabrykaty naleŜy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 
montaŜowych, 

� kaŜdy rodzaj prefabrykatów róŜniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem 
powinien być składowany osobno, 

� prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających 
odstęp od podłoŜa minimum 15 cm; podkłady w miejscu styku z prefabrykatem 
powinny posiadać elastyczną wykładzinę, 
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� w zaleŜności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one 
być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio 
dostosowanym do obrzeŜa prefabrykatu, 

� prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 
1,8 m; stosy powinny być prawidłowo ułoŜone i odpowiednio zabezpieczone przed 
przewróceniem. 

3.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

� zgrzewarka do rur PE zgrzewanych doczołowo, 

� kątowa przecinarka tarczowa, 

� wiertarka udarowa, 

� wciągarka ręczna, 

� wciągarka mechaniczna, 

� koparka, 

� spycharka, 

� wibrator, ubijak, 

� Ŝuraw samochodowy 

i inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

3.4 TRANSPORT 
Samochody i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z 
zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, 
które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewoŜonych materiałów. 

PrzewoŜone materiały powinny być rozmieszone równomiernie, oraz zabezpieczane przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

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 belka 
uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie (do średnicy φ160 
mm przy rurach z PE lub do średnicy φ250 mm przy rurach z PVC) lub z uŜyciem podnośnika 
widłowego. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o 
większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki naleŜy wyjąć rury „wewnętrzne”. 

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. 

JeŜeli długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m. 

Przy transporcie rur z PE naleŜy zachować następujące wymagania: 

� przewóz rur wykonywać wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

� przy transporcie rur nie ma ograniczenia temperatury, 

� na samochodzie rury powinny być układane na równym podłoŜu i zabezpieczone 
przed zarysowaniem, 

� naleŜy zwrócić uwagę, aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały w 
wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystające części metalowej jak 
śruby, gwoździe itp. powinny być usunięte lub odpowiednio zabezpieczone, 

� podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, 
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� na materiałach z PE nie wolno przewozić innych materiałów, 

� w lecie transport materiałów powinien być tak wykonany, aby zapobiec naświetlaniu i 
nagrzewaniu rur i łączników, 

� zabezpieczenia przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur, moŜna dokonać za 
pomocą kołków i klinów drewnianych. 

Przy transporcie rur z PVC naleŜy zachować następujące wymagania: 
� przewóz rur wykonywać wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

� przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach 
powietrza w przedziale od -5°C do +30°C, 

� podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, 

� na samochodzie rury powinny być układane na równym podłoŜu i zabezpieczone 
przed zarysowaniem, 

� naleŜy zwrócić uwagę, aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały w 
wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystające części metalowej jak 
śruby, gwoździe itp. powinny być usunięte lub odpowiednio zabezpieczone, 

� na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle. 

Kształtki, złączki, armaturę naleŜy przewozić z zachowaniem ostroŜności jak dla rur. 

Prefabrykaty betonowe zaleca się przewozić w pozycji ich wbudowania. Środki transportu 
przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposaŜone w 
urządzenia zabezpieczające przed moŜliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed moŜliwością 
zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na 
kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach 
ułoŜonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie 
transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących moŜliwość uszkodzenia tych 
powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed 
uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułoŜonych na środku transportowym powinna być dostosowana 
do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie 
prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny być 
układane na elastycznych podkładkach ułoŜonych w pionie pod uchwytami montaŜowymi. 
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni 
wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu 
tej powierzchni. Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek 
powinny być wykonywane przy uŜyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do 
masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). 
Prefabrykaty transportowane przy uŜyciu Ŝurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą 
specjalnych "zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i 
równomierne rozmieszczenie sił na poszczególne cięgna. 

Kruszywa, zbiorniki bezodpływowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

3.5 WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 
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3.5.2 Wymagania szczegółowe 

3.5.2.1 Roboty ziemne 

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. 

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 

Projektowane osie rurociągów, kanałów naleŜy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z 
załoŜeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych 
palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, 
a na odcinkach prostych co około 30 – 50 m. Na kaŜdym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 
punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego 
osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzać w ścianach 
budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci 
państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaŜe Inspektorowi. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zainstalować urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia 
odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. ObniŜenia wód 
gruntowych naleŜy dokonywać, gdy woda uniemoŜliwia wykonywanie wykopu. ObniŜenia wód 
gruntowych naleŜy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłoŜu wykonywanego 
obiektu, ani teŜ w podłoŜu sąsiednich budowli. 

W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 
umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. 

Odwodnienie wykopów 

Przy poziomie zwierciadła wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokości 0,5 m ponad dnem 
wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaŜ lub rowek głębokości 20 cm 
wykonany wzdłuŜ jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej φ0,60 m 
głębokości 0,5 m; studzienki w rozstawie, co 50 m. Wodę wypompować za pomocą pompy 
spalinowej. 

Przy większym niŜ 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykonać naleŜy 
odwodnienie wgłębne za pomocą igłofiltrów. Igłofiltry rozmieszczać naleŜy jedno- lub dwustronnie 
wg potrzeb. 

Rozstaw oraz głębokości wypłukiwania naleŜy ustalić na budowie wg lokalnych warunków. 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyŜujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału. Deskowanie 
ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłoŜony 
przez Wykonawcę na odkład. 

Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niŜ 1 
m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Nachylenie skarp wykopów powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją; przy głębokości 
wykopu do 4 m, nie występowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obciąŜaniu naziomu w zasięgu 
klina odłamu. Dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp: 

- w gruntach bardzo spoistych        -  2:1, 
- w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina ), skalistych spękanych        -  1:1, 
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- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych - 1:1,25, 
- w gruntach niespoistych        -  1:1,5, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu 
z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóŜa 
pochylonej skarpy na dnie wykopu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 
0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułoŜeniem przewodów rurowych. Wykopy naleŜy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej 
lub większej niŜ głębokość posadowienia tych budowli naleŜy je zabezpieczyć przed osiadaniem i 
odkształceniem. 

W miejscu krzyŜowania się ciągów pieszych z wykopem naleŜy wykonać przykrycie wykopów 
pomostami z barierkami dla przejścia pieszych. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm- dla gruntów zwięzłych, +5 cm- 
dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm. 
Pochylenie skarp wykopów nie moŜe się róŜnić od projektowanych pochyleń więcej niŜ o 10%. 

Przygotowanie podłoŜa 

Przewody naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu. Przed przystąpieniem 
do wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyŜej 20 mm, 

- materiał nie moŜe być zmroŜony, 

- nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczenie podłoŜa powinno być wykonane do Is nie mniej niŜ 0,95. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i 
obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,20 m. Zasypanie rurociągów przeprowadza się w trzech 
etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- etap II – po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń,  

- etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie 
przekracza 20 mm, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i 
rozpór ścian wykopu. 

Po zakończeniu prac sieciowych naleŜy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej 
długości tras przewodów. 

3.5.2.2 Rurociągi ciśnieniowe 
MontaŜ rur prowadzić na wyrównanym dnie wykopu. Rurociągi układać na gruncie rodzimym w 
przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubości 15-20 
cm. Rury mogą być układane w temperaturze od -20°C do 50°. W zakresie tych temperatur, 
zachodzące w rurach zmiany strukturalne nie mają istotnego wpływu na warunki późniejszej 
eksploatacji. Jednak z uwagi na proces łączenia rur – zgrzewanie jak i na pracę monterów, montaŜ 
rurociągów jak i jego układka na dnie wykopu powinna przebiegać przy dodatnich temperaturach 
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zewnętrznych. Włączanie budowanego odcinka przewodu do istniejącego przewodu wodociągowego 
powinno odbywać się w temperaturze powietrza zbliŜonej do temperatury wody tzn. 5-15°C latem a 
zimą gdy jest najcieplej. 

Rury na dnie wykopu powinny być ułoŜone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem 
spadków. Rury na całej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoŜa. 
Przewód powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuŜ całej 
długości, co najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. 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. 

Zgrzewanie rur z PE winni wykonywać pracownicy mający stosowne uprawnienia. Stanowisko do 
zgrzewania rur PE-HD powinno się znajdować w pobliŜu wykopu, w miejscu osłoniętym przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Wszystkie parametry zgrzewania rur 
polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montaŜu. Dla uzyskania 
poprawnie wykonanego złącza, naleŜy oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę na: 

� prostopadle do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 

� zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 

� dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuŜ przed zgrzewaniem, 

� temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220°C (PE), 

� bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, 
(niedopuszczalne jest np. dotknięcie palcem), 

� współosiowość (owalizację naleŜy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 
utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za 
pomocą drewnianego skrobaka i papieru zwilŜonego alkoholem, 

� czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był moŜliwie krótki ze 
względu na duŜą wraŜliwość na utlenienie (PE), siłę docisku w czasie dogrzewania, 
aby była bliska zeru, 

� siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na 
stałym poziomie, a w szczególności w temperaturze powyŜej 100°C kiedy zachodzi 
krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w 
sposób naturalny bez przyśpieszania. 

Próby szczelności wykonywać odcinkami zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zachowaniu 
następujących zasad: 

� próbę szczelności naleŜy przeprowadzać po całkowitym zakończeniu montaŜu i 
wzrokowym sprawdzaniu połączeń, 

� łuki, trójniki, zaślepki, armatura muszą być podczas prób odkryte, 

� maksymalna temperatura rurociągu nie moŜe być wyŜsza niŜ 20°C, 

� napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniŜszym punkcie sieci, 

� po całkowity napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu naleŜy go pozostawić na kilka 
godzin dla ustabilizowania, 

� po zakończeniu próby ciśnienie naleŜy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 

� po próbie całkowicie rurociąg opróŜnić, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu 
wody w rurach. 

Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut. 
Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niŜ 1 MPa (10 bar). 

Po zakończeniu montaŜu i zasypce, rurociągi naleŜy przepłukać i poddać dezynfekcji. 

Na głębokości ok. 30 cm nad rurociągami ciśnieniowymi naleŜy je oznakować taśmą PCV szerokości 
15 cm koloru niebieskiego z wkładką metalową rozwiniętą w osi przewodu. 
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3.5.2.3 Rurociągi grawitacyjne 
MontaŜ rur prowadzić na wyrównanym dnie wykopu. Rurociągi układać na gruncie rodzimym w 
przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubości 15-20 
cm. Rury z PVC mogą być układane w temperaturze od 0°C do 30°C. JednakŜe z uwagi na 
zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia 
w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury naleŜy starannie oczyścić. Rury 
uszkodzone naleŜy usunąć i zmagazynować poza strefą montaŜową. Niedopuszczalne jest wrzucanie 
rur do wykopu. 

Rury kielichowe układać kielichami w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu ścieków. Rury łączy 
się za pomocą uformowanego kielicha na rurze lub kształtce oraz elastycznego pierścienia 
uszczelniającego. Przebieg montaŜu odbywa się w następujący sposób: 

� wnętrze kielicha rury i bosy koniec łączonej naleŜy dokładnie oczyścić z 
zanieczyszczeń, 

� na bosym końcu łączonej rury naleŜy trwale oznaczyć głębokość wsunięcia „h” do 
kielicha o ile nie będzie ono oznaczone fabrycznie, 

� do niecki między pierwszym i drugim karbem na zewnętrznej powierzchni bosego 
końca rury osadza się czysty i suchy gumowy pierścień uszczelniający, 

� przed przystąpieniem do wcisku bosego końca z załoŜoną uszczelką naleŜy 
wewnętrzną powierzchnię kielicha oraz zewnętrzną powierzchnię uszczelki gumowej 
posmarować cienką warstwą środka poślizgowego, 

� przygotowane do montaŜu kielich i bosy koniec rury naleŜy równo dosunąć do siebie 
tak, aby uszczelka na całym obwodzie równomiernie przylegała do przedniej 
stoŜkowej części kielicha. NaleŜy wówczas zwrócić uwagę na to, aby gumowy 
pierścień uszczelniający nasmarowany środkiem poślizgowym nie został zabrudzony 
ziemią, 

� wsunięcie bosego końca rury do kielicha wykonuje się przy pomocy przyrządów 
montaŜowych (wciskarek). Przyrządy muszą zapewnić równomierny wcisk na całym 
obwodzie złącza oraz zachować współosiowość montowanych elementów. 

MontaŜ złącza jest prawidłowy, jeŜeli na całym obwodzie połączenia koniec kielicha znajduje się 
dokładnie na wysokości oznaczonej głębokości wcisku „h”. 

Cięcie poprzeczne rur powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Wykonuje się 
je piłką ręczną do drzewa o rozstawie zębów 3-4 mm lub elektryczną piłą tarczową. Płaszczyzna 
cięcia musi bezwzględnie przebiegać środkiem wgłębienia pomiędzy dwoma karbami na powierzchni 
zewnętrznej rury o podwójnej ściance. 

Do przejść przez ściany studzienek kanalizacyjnych betonowych słuŜą przejścia szczelne. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce 
ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 

Próby szczelności wykonywać odcinkami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczelność 
przewodu i studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut 
ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcina przewodu woda do poziomu terenu. 
Ciśnienie próbne nie powinno być mniejsze niŜ 10 kPa i większe niŜ 50 kPa, licząc od poziomu 
wierzchu rury. Następnie naleŜy wykonać pomiar ubytku wody. Na podstawie uzyskanych w wyniku 
obserwacji i pomiarów danych naleŜy ustalić wielkość ubytku wody w badanym odcinku kanału w 
okresie od pierwszego do ostatniego odczytu i porównać go z dopuszczalnym wg normy PN-EN 1610. 
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilŜonej: 

� 0,15 dm3/m2 dla przewodów; 

� 0,2 dm3/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 
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� 0,4 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. Wykonanie takiej 
próby jest uzasadnione w momencie trudnego lub ograniczonego dostępu do wody. Powietrze naleŜy 
wprowadzić, przy uŜyciu odpowiedniego urządzenia aŜ do uzyskania ciśnienia 30 kPa (0,3 bar). 
Ciśnienie to powinno być następnie utrzymane, przez co najmniej 15 minut. JeŜeli po upływie 15 
minut nie wystąpią zauwaŜalne nieszczelności, naleŜy przerwać dopływ powietrza. JeŜeli po upływie 
dalszych 15 minut ciśnienie nie spadnie poniŜej 25 kPa wynik badania moŜna uznać za pozytywny. 
JeŜeli jednak ciśnienie powietrza nie zostanie utrzymane w określonych granicach, naleŜy ponowić 
dostarczanie powietrza oraz znaleźć i usunąć nieszczelność rurociągu. Próbę naleŜy powtórzyć. 

3.5.2.4 Armatura 
Usytuowanie armatury podziemnej naleŜy oznakować w terenie za pomocą tabliczek informacyjnych 
zawieszonych na słupkach stalowych wbetonowanych w podłoŜe lub na ścianach budynków. 

Zasuwy i wszelkie kształtki odgałęzieniowe pod hydranty, itp., naleŜy montować w trakcie budowy 
przewodu, zaś hydranty naleŜy instalować dopiero po przeprowadzeniu próby szczelności przewodu. 

Zasuwy montowane w ziemi muszą być montowane tak, by trzpień był z duŜą dokładnością ustawiony 
w pionie. Trzpień przedłuŜony musi znajdować się w obudowie. 

Studzienki kanalizacyjne naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub 
Ŝwiru) dnie wykopu. 

MontaŜ studzienek wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

3.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

3.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

3.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i uŜytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. 

Kontrolę wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci 
wodociągowych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci kanalizacyjnych”. 

W ramach kontroli jakości naleŜy sprawdzić: 
� wytyczenie osi przewodu, 

� szerokość wykopu, 

� głębokość wykopu, 

� odwodnienie wykopu, 

� szalowanie wykopu, 

� zabezpieczenie od obciąŜeń ruchu kołowego, 

� odległość od budowli sąsiadującej, 

� zabezpieczenie innych przewodów wykopie, 

� rodzaj podłoŜa, 

� rodzaj rur, kształtek, armatury, 

� składowanie rur, kształtek, armatury, 

� ułoŜenie przewodu, 

� bloki oporowe, 

� zagęszczenie obsypki przewodu, 
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� szczelność przewodu, 

� zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu, 

� wyniki płukania i dezynfekcji przewodów. 

Wykonawca powinien przedłoŜyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

3.7 OBMIAR ROBÓT 

3.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

3.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 

Jednostką obmiaru jest: 

a) m3: odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i 
nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem gruntu (nasypy) z dokładnością do 
1 m3 

b) m2: układania i zagęszczania podsypki (z dokładnością do 1,0 m2) 

c) szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposaŜenia, armatury, studzienek, 

d) kpl.: dla kompletnej instalacji, 

e) mb: ułoŜonych rur, wykonanych przewiertów, 

f) próba: próba szczelności instalacji. 

3.8 ODBIÓR ROBÓT 

3.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem. 

3.8.2 Warunki szczegółowe 

Odbiór robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci 
wodociągowych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci kanalizacyjnych”. 

Odbiór techniczny częściowy polega na zbadaniu: 

� zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacja i inwentaryzacją 
geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie 
powinno przekraczać: 

- dla sieci wodociągowych: 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 
0,02 m dla pozostałych 

- dla sieci kanalizacyjnych: ±2 cm 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianego w 
projekcie nie powinno przekraczać: 

- dla sieci wodociągowych: ±0,05 m dla przewodów z tworzyw 
sztucznych i ±0,02 m dla pozostałych 
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- dla sieci kanalizacyjnych: ±1 cm 

� przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczaniem przewodu w rurze osłonowej, 

� podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoŜa naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
Inspektorem, 

� podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 

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

� szczelności przewodu zgodnie z odpowiednią normą. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 

Odbiór techniczny końcowy polega na zbadaniu: 

� zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną, 

� zgodności protokółu odbioru wyników badań: próby szczelności, stopnia 
zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, bakteriologicznych, 

� rozstawu armatury i jej działania, 

� rozstawu studzienek kanalizacyjnych. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 

3.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

3.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

3.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru Robót. 
Zakres Robót jest podany w pkt. 3.1.4 niniejszej ST. 

Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia: 
� roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

� wykonanie wykopów, zasypki, zagęszczenie, 

� zdjęcie i rozścielenie humusu, 

� odspojenie gruntu, 

� umocnienie wykopu, 

� utrzymanie wykopów w stanie suchym, 

� zasypanie wykopów, 

� wyrównanie skarp i powierzchni, 

� wywóz i złoŜenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i 
uprzednio zaakceptowanym przez Inspektora, 

� zakup i dostarczenie Materiałów do miejsca ich wbudowania, 

� montaŜ rurociągów oraz armatury wraz z elementami mocowań, 

� wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

� pomiary i badania laboratoryjne, 

� próba szczelności, 
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� płukanie i dezynfekcja sieci, 

� uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

3.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne. 

2. PN-EN 1074-2 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa. 

3. PN-EN 1074-3 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 
sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna. 

4. PN-EN 1074-5 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 
sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca. 

5. PN-EN 1074-6 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 
sprawdzające. Część 6: Hydranty. 

6. PN-B 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

7. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych. 

8. PN-EN 12201-1 System przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

9. PN-EN 12201-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

10. PN-EN 12201-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

11. PN-EN 12201-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

12. PN-EN 12201-5 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w 
systemie. 

13. PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

14. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

15. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

16. PN-EN 13101 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności. 

17. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

18. PN-EN 1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

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

20. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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21. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

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

23. PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 

24. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” Cobtri Instal 

25. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Cobtri Instal 

26. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót rurociągów z tworzyw sztucznych” 

27. Instrukcje montaŜu rur wydane przez producentów 

28. 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) 
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ST-05.00. Roboty instalacyjne 
 
 

Nr Nazwa specyfikacji Nr stron 

ST-05.01. Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne 166 ÷÷÷÷ 173 

ST-05.02. Wentylacja i osuszanie 174 ÷÷÷÷ 181 

ST-05.03. Ogrzewanie 182 ÷÷÷÷ 186 
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1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych – instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, które zostaną zrealizowane w ramach 
inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

1.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

Kategorie: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4. 

1.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzi: 

a) wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej w nowym budynku technologicznym Stacji 
Uzdatniania Wody. Instalację wodociągową wykonać z rur wodociągowych PP 
łączonych przez zgrzewanie lub skręcanie. 

b) wykonanie instalacji kanalizacyjnej w nowym budynku technologicznym Stacji 
Uzdatniania Wody. Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC-U SN8 łączonych na 
kielichy i uszczelki. 

1.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
sporządzonymi przedmiarami oraz ST-00. 

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowi układ połączonych przewodów, armatury 
i urządzeń, słuŜące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakim 
powinna odpowiadać woda do spoŜycia przez ludzi. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

Punkt czerpalny – punkt z którego woda jest pobierana bezpośrednio przez uŜytkownika poprzez 
podłączone urządzenie lub armaturę czerpalną. 

Urządzenie, wyposaŜenie – urządzenie, w którym woda do picia jest wykorzystywana lub 
przetwarzana, np. zbiornik płuczący do miski ustępowej, podgrzewacz wody. 
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Urządzenie zabezpieczające przed przepływem zwrotnym – urządzenie słuŜące zabezpieczeniu 
wody do picia w systemie wodociągowym przed zanieczyszczeniem w wyniku przepływu zwrotnego. 

Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów słuŜących do odprowadzania 
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego 
odbiornika. 

Przybór sanitarny – urządzenie słuŜące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Wpust – urządzenie słuŜące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich 
do instalacji kanalizacyjnej. 

Czyszczak – element instalacji umoŜliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu 
jego czyszczenia. 

Ciśnienie robocze instalacji prob – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczone w Ŝadnym jej punkcie. 

Ciśnienie próbne ppróbne – ciśnienie w najniŜszym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 

1.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

1.2 MATERIAŁY 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inspektora. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać normom krajowym 
zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. 

Wewnętrzną instalację wodociągową wykonać z rur PP łączonych przez zgrzewanie lub skręcanie. 

Przewody kanalizacji wewnętrznej wykonać z rur i kształtek PVC-U kanalizacyjnych kielichowych, 
przystosowanych do kanalizacji wewnętrznych, łączonych na kielich i uszczelkę gumową zgodnych z 
PN-EN 1329-1 oraz zgodnie z normą PN-EN 1401.  

Materiały i urządzenia: 
� wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej, 

� zawory kulowe odcinające i ze złączką do węŜa, 

� zawór antyskaŜeniowy typy EA wg PN-EN 1717, 

� baterie umywalkowe, 

� umywalki, 

� miska ustępowa z odpływem, 

� oczomyjki, 

� rewizje, rury wywiewne, 

� rury osłonowe stalowe bez szwu, 

� trójniki, trójniki redukcyjne, kolana, redukcje, złączki,  

� i inne drobne materiały pomocnicze, 

Wszystkie rurociągi i armatura kontaktujące się z wodą do picia powinny posiadać atesty higieniczne 
wydane przez PZH dopuszczające do kontaktu z wodą do picia. 
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Zestawienie materiałów i urządzeń znajduje się w Dokumentacji Projektowej. 

1.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

� samochód dostawczy, 

� samochód samowyładowczy, 

� samochód skrzyniowy, 

� noŜyce zapadkowe, 

� zdzierak, 

� pilnik, piła o drobnych zębach 

� zgrzewarka, 

i inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

1.4 TRANSPORT 
Samochody i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym naleŜy 
chronić je przed uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoŜa na którym są składowane lub przewoŜone. 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce rur 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 metr. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

1.5.2 Wymagania szczegółowe 

Instalacja wodociągowa 
Roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji 
wodociągowych” Cobtri Instal. 

Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. Przed 
instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia ewentualne zanieczyszczenia. Armatura na 
przewodach powinna być tak instalowana, Ŝeby kierunek przepływu wody był zgodny z oznaczeniem 
kierunku przepływu na armaturze. 

Instalacja kanalizacyjna 
Roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych”. 

Rurę, która jest przycinana na placu budowy, naleŜy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce 
jej przecięcia. Podczas cięcia naleŜy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim naleŜy 
pamiętać o zachowaniu kata prostego. Aby zachować kat prosty, naleŜy korzystać ze skrzynki 
uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. Przed wykonaniem połączenia bosy koniec naleŜy oczyścić 
z zadziorów i zukosować pod katem 15º za pomocą pilnika. Nie naleŜy przycinać kształtek. Aby 
wykonać połączenie, naleŜy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a 
następnie wprowadzić go do kielicha, aŜ do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi 
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kielich a i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek moŜna całkowicie wsunąć do 
kielichów. Przewody kanalizacyjne naleŜy układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu 
ścieków. Przewody nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody oraz gołymi 
przewodami elektrycznymi. 

1.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

1.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i uŜytych materiałów z 
Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST, 

- zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. 

Badanie szczelności instalacji wodociągowej naleŜy wykonywać przy dodatniej temperaturze 
zewnętrznej. Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja powinna być skutecznie 
wypłukana wodą. Po napełnieniu instalacji wodą i odpowietrzeniu dokonać starannego przeglądu 
instalacji, w celu sprawdzenie czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest 
przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. Badanie szczelności moŜe być wykonywane po 
okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia gotowości instalacji do takiego badania i nie 
wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Wartość ciśnienia próbnego naleŜy 
przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niŜ 10 barów. 
Instalację wody ciepłej po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną 
naleŜy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności woda ciepłą o temperaturze 60°C. 

Badania szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno być prowadzone następująco: 

- podejścia i przewody spustowe sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody, 

- przewody odpływowe (poziomy) sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po 
napełnieniu wodą instalacji powyŜej kolana łączącego pion z poziomem. 

1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

1.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 

Jednostką obmiaru jest: 

a) szt.: dla zainstalowanego wyposaŜenia, armatury, 

b) kpl.: dla kompletnej instalacji, 

c) m:  ułoŜonych rur, 

d) próba: próba szczelności instalacji. 
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1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem. 

1.8.2 Warunki szczegółowe 

Odbiór robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji 
wodociągowych” Cobtri Instal oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z 
tworzyw sztucznych”. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- sposób prowadzenia przewodów, 

- szczelność połączeń, 

- lokalizacja przyborów sanitarnych. 

Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy instalacji wodociągowej, które zanikają w wyniku 
postępu robót, jak np. wykonanie przebić. 

W trakcie odbioru końcowego naleŜy: 
- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 

zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz 
innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów uŜytych do Robót, 
wyników pomiarów i badań, 

- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

- sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, 

- dokonać szczegółowych oględzin robót. 

1.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

1.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

1.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru Robót. 
Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia: 

� prace przygotowawcze z pomiarami, 

� zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, armatury, 

� pomiary i badania, 

� próba szczelności, 

� całość prac związanych z uruchomieniem instalacji i urządzeń, 

� uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
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1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” Cobtri Instal 

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót rurociągów z tworzyw sztucznych” 

3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” Cobtri Instal 

4. PN-EN 1717 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny. 

5. PN-EN 1329-1 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-
U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i sytemu. 

6. PN-EN 1401-1 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
poli(chlorekku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i sytemu. 

7. PN-EN 1253-1 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania. 

8. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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2.1 WSTĘP 

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych – wentylacja i osuszanie, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

2.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

Kategorie: 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

2.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 2.1.1, 2.1.4. 

2.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzi dostawa i montaŜ instalacji 
wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i instalacji osuszania. 

2.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
sporządzonymi przedmiarami oraz ST-00. 

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu 
usunięcie powietrza zuŜytego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumieniowych, wprowadzająca powietrze w ruch. 

Osuszacz powietrza – urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu. 

Przewód wentylacyjny – element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez która przepływa powietrze, 

Przepustnica – zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny 
pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu. 

Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 

Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

2.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 
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2.2 MATERIAŁY 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inspektora. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać normom krajowym 
zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. 

Materiały i urządzenia: 
Nr 

elementu 
Nazwa elementu Ilość 

N-1 Czerpnia powietrza ścienna 200 x 200 mm wraz z przepustnicą 
200 x 200 mm sterowaną siłownikiem trój stawnym 

8 

W-1 Wywietrznik – obrotowa nasada kominowa o wydajności Vw = 
180 m3/h, przy prędkości wiatru v = 3,5 m/s, średnica turbiny 
φ260 mm 

4 

W-2 Podstawa dachowa z przejściem dachowym kątowym typ BIII 
φ150; L = 1650 mmM z przepustnicą sterowaną siłownikiem 
LF23 

4 

W-3 Wywietrznik – obrotowa nasada kominowa z blachy 
chromoniklowej o wydajności Vw = 120 m3/h, przy prędkości 
wiatru v = 3,5m/s; średnica turbiny φ188 mm 

6 

W-4 Podstawa dachowa, z blachy chromoniklowej, z przejściem 
dachowym kątowym BII-φ150; L = 4300 mmM z kolanem Spiro 
90° osiatkowanym 

4 

W-4.1 Podstawa dachowa, z blachy chromoniklowej, z przejściem 
dachowym kątowym BII-φ150; L = 4300 mmM z kolanem Spiro 
90° do montaŜu wentylatora łazienkowego króciec φ125 

1 

W-4.2 Podstawa dachowa z przejściem dachowym kątowym typ BIII-
φ150; L = 4300 mmM z przepustnicą sterowaną ręcznie 

1 

W-4.3 Podstawa dachowa z przejściem dachowym kątowym typ BIII-
φ150; L = 3300 mmM z przepustnicą sterowaną ręcznie 

1 

W-5 Wentylator dachowy kwasoodporny: 

- wydajność 0-1500 m3/h 
- spręŜ  90 Pa 
- moc   0,12kW/220V-1-50Hz 
- obroty 1400 obr/min 

2 

W-6 Podstawa dachowa typ BII-φ160, L = 4200 mmM z blachy 
kwasoodpornej, z przejściem dachowym skośnym 

2 

W-7 Trójnik z króćcem pod kratkę wywiewną 125 x 225 mm                  
z przepustnicą, z blachy kwasoodpornej  

4 

W-8 Kanał Spiro φ160; L = 2250 mm z blachy kwasoodpornej 1 

W-9 Kanał Spiro φ160; L = 1000 mm z blachy kwasoodpornej 1 

W-10 Kolano Spiro φ160; 90° z blachy kwasoodpornej 1 

W-11 Kanał Spiro φ160; L = 250 mm z blachy kwasoodpornej 1 

W-12 Wentylator łazienkowy króciec φ125 1 

Osuszanie 
O-1 Kolano Spiro φ150; 90° 2 

O-2 Kanał Spiro φ150; L = 900 mmM 1 
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O-3 Kanał Spiro φ150; L = 1000 mmM 1 

O-4 Konfuzor Spiro φ150/φ125 1 

O-5 Króciec elastyczny φ125 1 
O-6 Króciec elastyczny φ150 1 
O-7 Osuszacz BDHM-42C: 

- wydajność osuszania 4,2 kg/h 
- ilości powietrza suchego V = 700 m3/h 
- moc 4,80 kW; 400V 
osuszacz wyposaŜony w końcówki stanu pracy 

1 

O-8 Króciec elastyczny φ200 1 
O-9 Dyfuzor φ200/φ250 1 
O-10 Kolano Spiro φ250; 90° 5 

O-11 Kanał Spiro φ250; L = 1700 mmM 1 

O-12 Kanał Spiro φ250; L = 2000 mmM 1 

O-13 Kanał Spiro φ250; L = 1250 mmM 1 

O-14 Kanał Spiro φ250; L = 700 mmM do zabudowy kratki 525 x 125 
z przepustnicą 

2 

O-15 Kanał Spiro φ250; L = 3900 mm 1 

O-16 Konfuzor φ250/φ200 1 
O-17 Kanał Spiro φ200; L = 3500 mm 1 

O-18 Kanał Spiro φ200; L = 700 mmM do zabudowy kratki 525 x 125 
z przepustnicą 

2 

O-19 Kanał Spiro φ200; L = 2700 mm 1 

O-20 Króciec elastyczny φ250 1 
O-21 Kanał Spiro φ250; L = 200 mmM 1 

O-22 Kanał Spiro φ250; L = 650 mmM 1 

O-23 Kanał Spiro φ250; L = 1750 mm 1 

O-24 Kolano Spiro φ250; 45° 1 

O-25 Kanał Spiro φ250; L = 350 mmM 1 

 
� inne drobne materiały pomocnicze. 

2.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

2.4 TRANSPORT 
Samochody i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

2.5 WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 
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2.5.2 Wymagania szczegółowe 

Roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji 
wentylacyjnych” Cobtri Instal. 

Osuszacz naleŜy zamontować zgodnie z wymaganiami producenta oraz DTR. 

Przewody wentylacyjne powinny być bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być bez wŜerów, 
wad walcowniczych, jednorodny, itp. Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonać 
w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów 
lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłoŜone wełną 
mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
Podpory i podwieszenia powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. 

Wywietrzaki dachowe powinny mieć urządzenia chroniące przed przedostaniem się opadów 
atmosferycznych do pomieszczeń wentylowanych. Oś wywietrzaka dachowego powinna mieć 
połoŜenie pionowe. 

Nawiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 

Mechanizmy napędu przepustnic powinny umoŜliwiać łatwą zmianę połoŜenia łopat w pełnym 
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie połoŜenia otwartego i 
zamkniętego. 

2.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

2.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i uŜytych materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 

Kontrolę i badania jakości robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót instalacji wentylacyjnych”. 

Badania te powinny obejmować między innymi: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST, 

- zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. 

2.7 OBMIAR ROBÓT 

2.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

2.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 

Jednostką obmiaru jest: 

a) szt.: dla zainstalowanego wyposaŜenia, armatury, 

b) kpl.: dla kompletnej instalacji, 

c) m:  ułoŜonych rur, 
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d) próba: próba szczelności instalacji. 

2.8 ODBIÓR ROBÓT 

2.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem. 

2.8.2 Warunki szczegółowe 

Odbiór robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji 
wentylacyjnych” oraz powinny być zgodne z PN-EN 12599. 

Próby końcowe instalacji osuszania powietrza i wentylacyjnej będą polegały na przeprowadzeniu 
kontroli działania instalacji wentylacyjnej, w tym na kontroli działania: 

- wentylatorów, osuszacza, 

- przepustnic, 

- sieci przewodów, 

- działania nawiewników, wywietrzaków, 

oraz na przeprowadzeniu pomiarów kontrolnych, w tym pomiarów: 

- w zakresie instalacji/urządzeń: poboru prądu silnika, strumieni objętości powietrza 
zewnętrznego, nawiewanego i wywiewanego, 

- w pomieszczeniach: poziomu dźwięku, prędkości powietrza w pomieszczeniu, 
wilgotności powietrza w obiekcie. 

W trakcie odbioru naleŜy: 
- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 

zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz 
innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów uŜytych do Robót, 
wyników pomiarów i badań, 

- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

- sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, 

- dokonać szczegółowych oględzin robót. 

2.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

2.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

2.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru Robót. 
Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia: 

� prace przygotowawcze z pomiarami, 

� zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, armatury, 

� pomiary i badania, 

� próba szczelności, 
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� całość prac związanych z uruchomieniem instalacji i urządzeń, 

� uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobtri Instal 

2. PN-EN 12792 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na 
rysunkach. 

 

3. PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
badania. 

4. PN-B-76002 Wentylacja. Połączenia urządzeń przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych. 

5. PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

6. PN-EN 1506 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym. Wymiary. 

7. PN-EN 12236 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów 
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe. 

8. PN-EN 12237 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i 
szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym. 

9. PN-EN 13779 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące 
właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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3.1 WSTĘP 

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych – instalacje grzewcze, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

3.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

Kategoria: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 

3.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 3.1.1, 3.1.4. 

3.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzi dostawa i montaŜ grzejników 
elektrycznych wyposaŜonych w termostaty, w wykonaniu antybryzgowym do zamontowania w 
budynku technologiczny Stacji Uzdatniani Wody. 

3.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
sporządzonymi przedmiarami oraz ST-00. 

Grzejnik elektryczny – urządzenie wypromieniowujące energię cieplną, powstającą w nim w wyniku 
przetwarzania energii elektrycznej. 

Termoregulator – urządzenie do utrzymywania stałej temperatury - gwarantujące płynną regulację 
temperatury i łatwość obsługi. 

3.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

3.2 MATERIAŁY 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inspektora. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać normom krajowym 
zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. 
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Materiały: 
� grzejniki konwektorowe elektryczne o mocy: 

2000 W – 5 szt. 
1500 W – 2 szt. 
1000 W – 3 szt.  

Grzejniki wyposaŜone w termostat, w wykonaniu antybryzgowym, posiadające zabezpieczenie 
przeciwmrozowe. Posiadające ogranicznik zapobiegający przegrzaniu.  

3.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

3.4 TRANSPORT 
Samochody i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

3.5 WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

3.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

3.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

3.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i uŜytych materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 

Kontrolę i badania jakości robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót instalacji grzewczych”. 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST, 

- zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 

- poprawność montaŜu grzejników. 

3.7 OBMIAR ROBÓT 

3.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

3.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 
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Jednostką obmiaru jest: 

a) szt.: dla zainstalowanego wyposaŜenia, armatury, 

3.8 ODBIÓR ROBÓT 

3.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem. 

3.8.2 Warunki szczegółowe 

Odbiór robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji 
grzewczych”. 
Podczas odbiór technicznego końcowego naleŜy sprawdzić: 

� zgodność dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym, 

� uŜycie właściwych materiałów, 

� w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 

3.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

3.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

3.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru Robót. 
Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia: 

� prace przygotowawcze z pomiarami, 

� zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, 

� pomiary i badania, 

� całość prac związanych z uruchomieniem instalacji, 

� uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

3.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 12831 
Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania 
projektowego obciąŜenia cieplnego. 

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobtri Instal 

3. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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ST-06.00. Roboty elektryczne i AKPiA 
 
 

Nr Nazwa specyfikacji Nr stron 

ST-06.00. Roboty elektryczne i AKPiA 188 ÷÷÷÷ 214 
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1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych i automatyki, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

1.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4. 

1.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą: 

� zasilanie rezerwowe z proj. agregatu prądotwórczego; 
� nową rozdzielnicę główną „RG-T”; 
� nowe szafki przy studniach głębinowych nr I i nr III; 
� instalacje automatyki i AKP; 
� instalacje technologiczne zasilające i sterownicze; 
� instalacje elektryczne gniazd i oświetlenia; 
� instalację odgromową i uziemienia. 

1.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
ST-00. 

1.1.6 Wymagania dotyczące robót 

1.1.6.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
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1.2 MATERIAŁY 
Podstawowymi materiałami są: 

- Kable i przewody wymienione w Dokumentacji Projektowej 
- Korytka kablowe metalowe 
- Oprawy oświetleniowe 
- Gniazda i łączniki 
- Szafy i osprzęt elektroinstalacyjny 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

Wymagania szczegółowe 

Kable i przewody NN 

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych naleŜy stosować kable i przewody: 
� przewody z Ŝyłą miedzianą wielodrutową o izolacji polwinitowej 750V 

� kable elektroenergetyczne z Ŝyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z Ŝyłą 
ochronną zielono-Ŝółtą i pozostałymi o barwach czarnych lub brązowych na napięcie 
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400 

Kable zasilające NN  

Kable zasilające YKY z Ŝyłami miedzianymi oraz YAKY z Ŝyłami aluminiowymi, w izolacji z 
polwinitowej na napięcie 1 kV. Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie producenta, 
metraŜ, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu 
handlowego w budownictwie. Ponadto, naleŜy dołączyć atest fabryczny do kaŜdej partii 
zlokalizowanej na bębnie. 

Kable sygnalizacyjne i pomiarowe  

Kable sygnalizacyjne i pomiarowe YKSY, yKYektmy oraz YvKSLYekwf ekranowane z Ŝyłami 
miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 1 kV. Na powłoce kabli winno znajdować się 
oznakowanie producenta, metraŜ, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak 
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto, naleŜy dołączyć atest fabryczny do 
kaŜdej partii zlokalizowanej na bębnie. 

Folia 

Folię naleŜy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca 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. Szerokość folii powinna 
być taka, aby przykrywała ułoŜone kable, lecz nie węŜsza niŜ 20 cm. Folia powinna spełniać 
wymagania BN-68/6353-03. 

Przepusty kablowe i osłonowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych 
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 rury 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. 

Szafy sterujące i zasilające NN (Rozdzielnice) 

Szafy zasilające i sterujące (rozdzielnice) według normy PN-IEC-60439. Napięcie izolacji rozdzielnic 
powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny 
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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. Rozdzielnice powinny być wyposaŜone w szyny, zaciski N i PE oraz 
przystosowane do układu sieciowego TN-S. Ze względu na środowisko szafki i rozdzielnice powinny 
posiadać stopień ochrony min. IP 54. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw 
Ŝółtej i zielonej. Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w 
kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. NaleŜy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie 
ostrzegawcze. Rozdzielnice naleŜy wyposaŜyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony na 
drzwiczkach lub jako dokumentację papierową w kieszeni na wewnętrznej stronie drzwiczek. 

Osprzęt i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) 

Osprzęt AKP, czujniki pomiarowe oraz aparaty i przetworniki instalowane w środowisku agresywnym 
chemicznie i o duŜej wilgotności winny być w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelności IP 65. 
Całość osprzętu winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa względnie aprobatę techniczną i 
deklarację zgodności z tą aprobatą. Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiałów posiadali 
certyfikat jakości ISO. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Urządzenia dostarczone na budowę naleŜy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone podczas 
transportu. NaleŜy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Przechowywanie i składowanie materiałów AKPiA 

Dostarczone na budowę materiały elektryczne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. NaleŜy 
dąŜyć do tego aby materiały przechowywane były w opakowaniach fabrycznych. Minimalne 
wymagania dla pomieszczeń magazynowych dla AKPiA to: 

- pomieszczenia zamknięte, 

- temperatura wewnętrzna +15 do +30°C, 

- wilgotność względna powietrza nie więcej niŜ 80%, 

- atmosfera wolna od par i gazów agresywnych, 

- natęŜenie oświetlenia minimum 100 lx 

1.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

- samochód dostawczy 

- spawarka elektryczna 

- wiertarka 

- induktorowy miernik izolacji 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Wykonawca na Ŝądanie 
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

1.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00. 
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Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i 
ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

1.5.1.1 Rozdzielnice o napięciu do 1kV 

Tablice elektryczne wolnostojące, naścienne i wtynkowe 

a) Tablice z aparaturą naleŜy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
- Łatwy dostęp 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób 

b) Tablice montować na podłoŜu wyprawionym (otynkowanym) w sposób trwały przez 
przykręcenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy. 

c) Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montować po stwardnieniu 
betonu. 

d) Rozdzielnice wolnostojące naleŜy przymocować do podłoŜa za pomocą dybli lub 
kołków rozporowych. 

Po zainstalowaniu tablic: 
- w urządzeniach złoŜonych z zestawów transportowych połączyć szyny zbiorcze 
- zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu 
- załoŜyć wkładki topikowe  
- dokręcić wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych 
- załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu 
- sprawdzić zgodność opisu szyldzików z montowaną instalacją 

1.5.1.2 Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników 

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie 

a) aparaty i odbiorniki naleŜy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji 
montaŜowej wytwórcy, 

b) oprócz wymagań z pkt. a naleŜy przestrzegać następujących warunków: 
- jeśli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, naleŜy ją uprzednio 

zamocować zgodnie z projektem, 
- odbiornik lub aparat naleŜy mocować śrubami lub wkrętami do kołków rozporowych, 
- śruby naleŜy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu słuŜących do 

mocowania, 
- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moŜe przekraczać 5º, 
- oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umoŜliwiającej 

wygodne i bezpieczne przestawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się aby 
krańcowe połoŜenia napędu znajdowały się na wysokości od 0,5 do 1,5m, 

- jeśli przed montaŜem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na podłoŜu, 
warstwa wykończeniowa nie została połoŜona, naleŜy w otworach słuŜących do 
umieszczania kotew włoŜyć kołki wystające o kilka centymetrów ponad 
przewidywany poziom warstwy wykończeniowej, a urządzenia mocować po 
stwardnieniu warstwy wykończeniowej i wyjęciu kołków. 

Wprowadzanie przewodów do odbiorników i aparatów stałych 

- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych 
części przewodu, które po połączeniu będą niedostępne, 
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- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub 
odbiornik jest wyposaŜony w dławik, naleŜy uszczelnić przewód jak dla instalacji w 
wykonaniu szczelnym, 

- przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić napręŜeń, a przewód ochronny 
powinien mieć większy nadmiar długości niŜ przewody robocze. 

1.5.1.3 Trasowanie, kucie bruzd i przebić 

Trasowanie 

Trasowanie naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Kucie bruzd 

a) Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, naleŜy je wykonać przy montaŜu 
instalacji. 

b) Bruzdy naleŜy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości podłoŜa. 
c) Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być 

taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niŜ 5 mm. 
d) Rury zaleca się układać jednorazowo. 
e) Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-

budowlanych 
f) Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą całą rura powinna być pokryta tynkiem 
g) Przebicia przez ściany naleŜy wykonywać w taki sposób, aby rurę moŜna było wyginać 

łagodnym łukiem o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p.1.5.1.4. 
h) Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale 

w taki sposób, aby nie były naraŜone na napręŜenia mechaniczne. Mogą one być równieŜ 
zatapiane w warstwie podłogi. 

Wykonanie przebić 

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych wewnątrz budynku muszą 
być chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania się kucia przebić i instalowania 
przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 

MontaŜ konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj tych instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa (ścian, stropów, elementów 
konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja będzie pracowała oraz sam rodzaj instalacji. 
Wsporniki dla korytek instalowanych w ścianie powinny być o 20 cm dłuŜsze od szerokości 
przewidzianych korytek z uwagi na wystające do wewnątrz słupy konstrukcyjne. Ciągi poprzeczne 
korytek naleŜy podwieszać do elementów metalowych konstrukcji dachu. Korytka na zejścia pionowe 
do urządzeń naleŜy zabetonować w podłoŜu. 

1.5.1.4 Układanie rur, listew i osadzanie puszek 

Układanie rur 

a) Na przygotowanej wg. p. 1.5.1.3 trasie naleŜy układać rury z tworzywa sztucznego na 
uchwytach osaczonych w podłoŜu. Końce rur przed połączeniem powinny być 
pozbawione ostrych krawędzi. 

b) Łączenie rur ze sobą i ze sprzętem i osprzętem naleŜy wykonywać poprzez wsuwanie 
końców rur w otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur. 

c) Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1% w celu umoŜliwienia 
odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku 
układania długich, prostych ciągów rur naleŜy stosować kompensację wydłuŜenia 
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cieplnego, np. za pomocą złączek kompensacyjnych wstawionych w ciągi rur sztywnych, 
czy teŜ umoŜliwienia przesunięć w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym). 

d) Na łuki naleŜy równieŜ stosować rury elastyczne, spełniające równocześnie funkcję 
elementów kompensacyjnych. promień gięcia rur powinien zapewniać moŜliwość 
swobodnego wciągania przewodów. 

Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 

Średnica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47 
Promień łuku w mm 190 190 250 250 350 450 

e) Koniec rury powinien wchodzić do puszki na głębokość 5 mm. 
f) Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

Instalowanie puszek 

a) Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej naleŜy osadzać w sposób 
trwały przez przykręcenie do korytka lub ściany. Przed zainstalowaniem naleŜy w puszcze 
wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy przewodu i dławika. 
Puszki po zamontowaniu naleŜy przykryć pokrywami montaŜowymi. 

b) Puszki dla instalacji podtynkowej naleŜy osadzać w ślepych otworach wywierconych w 
ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały przez przykręcenie lub na zaprawie 
cementowo-piaskowej bądź gipsowej. Puszki po zamontowaniu naleŜy przykryć 
pokrywami. 

c) Puszki dla instalacji podtynkowej powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich 
górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed 
zainstalowaniem naleŜy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzonych rur. 

d) Puszki IP20 moŜna stosować tylko w pomieszczeniach suchych. 
e) Do osprzętu w jednej ramce kilkukrotnej stosować jedną puszki wielokrotne. 
f) W pomieszczeniach wilgotnych instalować puszki o IP44. 

1.5.1.5 Układanie przewodów 

Dane ogólne 

a) Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz 
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

b) WyŜej wymienione przejścia naleŜy wykonywać w przepustach rurowych. 
c) Przejścia z pomieszczeń suchych do wilgotnych a takŜe przejścia przez ściany chlorowni 

powinny być właściwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i oparów. 
d) Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniem mechanicznym moŜna stosować rury z tworzyw sztucznych. 

e) Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający ich wymianę. 
f) Obowiązujące barwy i oznaczenia przewodów: 

- izolację Ŝył przewodów ochronnych i wszystkie przewody uŜywane do celów ochrony 
powinny mieć kolor Ŝółto-zielony 

- izolacje Ŝył przewodów neutralnych powinny mieć kolor niebieski 
- izolacje Ŝyła przewodów ochronno-neutralnych powinny mieć kolor niebieski z 

naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem Ŝółto-zielonym lub kolor Ŝółto-
zielony z naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem niebieskim 

- izolacje Ŝył pozostałych przewodów mogą mieć kolory dowolne z wyjątkiem kolorów 
wymienionych powyŜej, czyli niebieskiego i Ŝółto-zielonego 

g) Przewody powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 750V. 
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Układanie przewodów w rurach 

a) Przed przystąpieniem do tej czynności naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania, osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz przelotowość. 

b) Wciąganie przewodów naleŜy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montaŜowego, 
np. spręŜyny instalacyjnej zakończonej z jednej strony kulką a z drugiej uszkiem, nie 
wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną uŜyte w instalacji. 

Układanie przewodów na uchwytach 

Przy układaniu przewodów na uchwytach: 
• na przygotowanej wg p 1.5.1.3 trasie naleŜy zamocować uchwyty, odległości między uchwytami 

nie powinny być większe od: 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1m dla kabli. 
• rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych 

były jednakowe, aby uchwyty miedzy innymi znajdowały się w pobliŜu sprzętu i osprzętu, do 
którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie 
były widoczne. 

Układanie przewodów w tynku 

a) Instalacje wtynkowe naleŜy wykonać przewodami Cu wieloŜyłowymi płaskimi. 
b) Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyŜkę długości niezbędną do 

wykonania połączeń. 
c) Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. 
d) PodłoŜe do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
e) Przewody naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą klamerek. 
f) Mocowanie klamerkami naleŜy wykonać w odstępach około 50 cm wbijając je tak aby nie 

uszkodzić Ŝył przewodu. 
g) Do puszek wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. Pozostałe 

przewody naleŜy prowadzić obok puszki. 
h) Przed tynkowaniem końce przewodów naleŜy zwinąć w luźny krąŜek i włoŜyć do puszek, 

a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 
i) Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 

podłogi, w złączeniach płyt itp. 

Układanie przewodów na korytku 

Na poziomych ciągach korytek przewody mogą być układane bez mocowania. Na pionowych trasach 
korytek przewody naleŜy mocować do korytek. Przewody na korytkach układać jednowarstwowo. 

1.5.1.6 MontaŜ osprzętu elektrycznego 

MontaŜ gniazd wtyczkowych i łączników 

a) Osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzanie. 

b) NaleŜy instalować osprzęt stosownie do warunków środowiskowych: 
- łączniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych 
- łączniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach 

wilgotnych 
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych 
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych. 

MontaŜ opraw oświetleniowych 

a) MontaŜ opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 
- wyznaczenie miejsca przykręcenia 
- przygotowanie podłoŜa do zamontowania oprawy 
- czyszczenie oprawy 
- otwarcie i zamknięcie oprawy 
- obcięcie i zarobienie końców przewodów 
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- wyposaŜenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed 
zamontowaniem 

- zamontowanie oprawy 
- podłączenie przewodów 
- uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze. 

b) Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umoŜliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
c) Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 

złączek 3-biegunowych. 
d) Do opraw oświetlenia podstawowego z modułem pracy awaryjnej ułoŜyć 3 i 2-u Ŝyłowy. 

1.5.1.7 Uziomy i przewody uziemiające 

Dane ogólne 

Uziemienia mogą być wspólne lub indywidualne w zaleŜności od przeznaczenia instalacji, funkcji 
jakie mają spełniać i wymagań bezpieczeństwa. Wykonanie instalacji uziemiających i dobór 
wyposaŜenia powinno być takie aby: 

- wartość rezystancji uziemień była stała i odpowiadała wymaganiom wynikającym z 
zasad bezpieczeństwa i funkcjonalnych 

- prądy zwarciowe i prądy upływowe nie powodowały zagroŜeń wynikających z ich 
oddziaływania cieplnego i dynamicznego 

- o ile istnieje zagroŜenie korozji elektrolitycznej, powinny być zastosowane środki 
zabezpieczające. 

Uziomy 

Jako uziomy mogą być stosowane: 
- pręty i rury metalowe umieszczane w ziemi 
- taśmy lub druty (pręty) metalowe umieszczane w ziemi 
- elementy metalowe usadzone w fundamentach 
- zbrojenia betonu znajdującego się w ziemi 

Uziomy powinny być wykonane z zachowaniem wymogów: 
- rodzaj i głębokość osadzenia uziomu powinna być taka aby wysychanie i zamarzanie 

gruntu nie powodowało zwiększenia rezystancji powyŜej wymaganych wartości. 
- zastosowane materiały i konstrukcja uziomów powinny zapewniać odporność na 

uszkodzenia mechaniczne i korozję. 

Przewody uziemiające 

Przewody uziemiające powinny być dobrane na takich samych zasadach jak przewody ochronne, a o 
ile są zakopane w ziemi powinny mieć przekroje zgodne z tablicą jn. 
Znormalizowane przekroje przewodów uziemiających 

 Zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem mechanicznym 

Nie zabezpieczone przed 
uszkodzeniem mechanicznym 

Zabezpieczone przed korozją Jak przewody ochronne 16mm2 Cu 
16mm2 Fe 

Nie zabezpieczone przed 
korozją 

25mm2 Cu 
50mm2 Fe 

 
Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być wykonane w sposób pewny i trwały, 
zarówno pod względem mechanicznym jak i elektrycznym. W przypadku stosowania zacisków, nie 
powinny one powodować uszkodzeń uziomu (np. rury) lub przewodu uziemiającego. 

Główna szyna uziemiająca 

W skład kaŜdej instalacji powinna wchodzić główna szyna uziemiająca lub główny zacisk 
uziemiający. Do głównej szyny naleŜy przyłączyć: 

- przewody uziemiające 
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- przewody ochronne 
- korytka kablowe 
- przewody połączeń wyrównawczych głównych 
- w razie potrzeby funkcjonalne przewody uziemiające 

W dostępnym miejscu powinno być wykonane połączenie umoŜliwiające odłączenie przewodów w 
celu wykonania pomiarów rezystancji uziemienia. Połączenie powinno być wykonane w sposób 
pewny i trwały pod względem mechanicznym i elektrycznym i mieć moŜliwość rozłączenia tylko przy 
pomocy narzędzi. 

1.5.1.8 Połączenia wyrównawcze główne 

1. Połączeniami wyrównawczymi głównymi naleŜy objąć: 
- przewód ochronny obwodu rozdzielczego 
- główną szynę uziemiającą 
- rury i inne urządzenia technologiczne obiektu 
- metalowe elementy konstrukcyjne oraz zbrojne słupów 
- korytka kablowe 

2. Elementy przewodzące doprowadzone z zewnątrz powinny być połączone do systemu 
połączeń głównych moŜliwie jak najbliŜej miejsca wprowadzenia do budynku. 

3. Przewody połączeń wyrównawczych głównych (przewody wyrównawcze główne) 
powinny mieć przekroje nie mniejsze niŜ połowa największego przekroju przewodu 
ochronnego zastosowanego w danej instalacji. Przekrój tych przewodów nie moŜe być 
jednak mniejszy niŜ 6 mm2 Cu ani nie musi być większy niŜ 25 mm2 Cu. W przypadku 
stosowania innych materiałów niŜ miedź, przewody powinny mieć przekrój zapewniający 
taką samą obciąŜalność prądową. 

1.5.1.9 Instalacja odgromowa 

Wymagania ogólne 

Najmniejsze dopuszczalne wymiary przewodów stosowanych do budowy urządzeń piorunochronnych 
podane zostały w tablicy poniŜej: 

Poziom ochrony Materiał Zwód  
mm2 

Przewód 
odprowadzający 

mm2 

Uziom  
mm2 

Cu 35 16 50 
Al. 70 25 - 

I do IV 

Fe 50 50 80 
 
Materiały stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej części urządzenia piorunochronnego 
(druty, taśmy, uchwyty, złącza kontrolne i śruby) powinny być zabezpieczone przed korozją przez 
ocynkowanie. 
Przy zastosowaniu róŜnych metali na urządzenie piorunochronne naleŜy stosować złącza 
dwumetalowe w celu uniknięcia zwiększonej korozji. 
Elementy przewodzące stanowiące naturalne i sztuczne części urządzenia piorunochronnego powinny 
mieć zapewnioną ciągłość połączeń wykonanych jako nierozłączne lub rozłączne. 
Połączenia elementów urządzeń piorunochronnych moŜna wykonać jako: 

- spawane 
- śrubowe 
- zaciskowe 
- powiązane drutem wiązałkowym i zalane betonem pręty zbrojeniowe elementów 

Ŝelbetowych. 
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Zwody poziome 

a) Funkcje zwodów poziomych pełni pokrycie dachu. 
b) Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu, naleŜy 

wyposaŜy w zwody niskie i połączyć z pokryciem dachu. 
c) Zwody naleŜy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie moŜe by mniejszy 

niŜ 10 cm). 
d) Do mocowania zwodów naleŜy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami. 
e) Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich 

zainstalowaniu naleŜy uszczelni miejsca zainstalowania. 
f) Wszystkie wystające ponad dach elementy (balustrady, kominy itp.), naleŜy połączyć z pokryciem 

dachu. 

MontaŜ przewodów odprowadzających i uziemiających 

1. Przewody odprowadzające i uziemiające układać na zewnętrznych ścianach obiektu w rurkach w 
zatynkowanych bruzdach. 

2. Sztuczne przewody odprowadzające naleŜy instalować po moŜliwie najkrótszej trasie pomiędzy 
zwodem a przewodem uziemiającym. 

3. Połączenia przewodów odprowadzających z pokryciem dachu wykonać stosując sprzęt 
specjalistyczny nie niszczący szczelności dachu. 

4. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami naleŜy wykonać w sposób rozłączny za 
pomocą zacisków probierczych. Zaciski naleŜy instalować w miejscach łatwo dostępnych przy 
pomiarach rezystancji uziemienia np. na wysokości 0,8 m nad ziemią. 

5. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub 
jedną śrubę M10. NaleŜy je umieszcza i osłaniać w taki sposób, aby były łatwo dostępne podczas 
okresowej konserwacji oraz przy pomiarach rezystancji uziomu. 

6. Połączenia przewodów uziemiających z uziomami naleŜy wykonać spawając lub połączeniami 
śrubowymi. 

7. Przewody uziemiające naleŜy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub 
lakierem asfaltowym do wysokości 0,3 m nad ziemią i do odległości 0,2 m w ziemi. 

8. Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody uziemiające 
powinny mieć przyspawane wypusty w celu ich podłączenia z przewodami odprowadzającymi 
sztucznymi i dodatkowymi uziomami sztucznymi obiektu budowlanego. Jako wypusty naleŜy 
stosować stalowe ocynkowane pręty lub płaskowniki o wymiarach nie mniejszych niŜ 30 x 4 mm 
lub φ12 mm. 

Wykonywanie uziomów 

1. Do uziemienia urządzenia piorunochronnego naleŜy wykorzystać zbrojenie ław fundamentowych 
budynku. 

2. Wykopy, w których układa się uziomy, naleŜy zasypywać tak, aby w bezpośrednim kontakcie z 
uziomem nie było kamieni, Ŝwiru, ŜuŜlu, gruzu. 

3. Uziomy sztuczne naleŜy wykonać z materiałów podanych w punkcie 1.5.1.9. 
4. Uziomów sztucznych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. 
5. Odległość kabli ziemnych od urządzenia piorunochronnego nie powinna być mniejsza niŜ 1m. 

JeŜeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niŜ 10Ω dopuszczalne jest 
zmniejszenie tej odległości do: 

- 0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 1 kV i kabli 
telekomunikacyjnych 

- 0,5 m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyŜej 1 kV. 
JeŜeli zachowanie wymaganych odstępów jest niemoŜliwe, naleŜy w miejscu zbliŜenia ułoŜyć 
przegrodę izolacyjną (niehigroskopijną) o grubości co najmniej 5 mm (np. płyta lub rura winidurowa), 
tak aby najmniejsza odległość między uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokół przegrody, nie 
była mniejsza niŜ 1 m. 
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Badania techniczne i pomiary kontrolne 

Pomiar rezystancji uziomu naturalnego: 
- Pomiar rezystancji uziomów naturalnych naleŜy wykonać przed przyłączeniem 

przewodów uziemiających do konstrukcji budynku oraz połączeniem ich z uziomami 
sztucznymi. 

- Pomiar naleŜy wykonać metodą mostkową lub techniczną. Rozmieszczenie sondy i 
uziomu pomocniczego powinno by tak dobrane, aby odległość stopy fundamentowej od 
miejsca pomiaru nie była mniejsza niŜ 40 m. 

- RóŜnice wielkości zmierzonych metodą mostkową lub techniczną nie powinny by 
większe od 50%. W przypadku większych róŜnic naleŜy wykonać dodatkowe uziomy. 

Pomiar rezystancji uziomu sztucznego 
Wykonać pomiar rezystancji uziomu metodą mostkową lub techniczną. Pomiar naleŜy wykonać przed 
połączeniem uziomu z innymi uziomami. 

Pomiary kontrolne połączeń metalicznych urządzeń piorunochronnego 
W obiektach budowlanych, gdzie fundamenty wykorzystane są jako uziomy, naleŜy wykonać pomiary 
rezystancji połączeń metalicznych pomiędzy wszystkimi wypustami wyprowadzonymi z fundamentu. 

1.5.1.10 Ochrona przepięciowa 

Dla układu sieci TN w miejscu gdzie jest uziemiony przewód PEN aparaty ochrony przepięciowej 
naleŜy instalować dla przewodów L1, L2, L3. 
Na miejsce ochronników przepięciowych naleŜy podłączyć przewody j.w, a wyjście przyłączy do 
szyny PE rozdzielnicy w której są instalowane te aparaty. 

1.5.1.11 Próby po montaŜowe 

1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji itp. 

2. Wykonawca robót wykonuje próby montaŜowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w 
którym naleŜność jest ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów lub w 
oddzielnych pozycjach. 

3. Wyniki prób montaŜowych powinny być ujęte w szczególnych protokołach lub udokumentowane 
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robót). Stanowią one podstawę odbioru robót oraz 
podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 

4. Rozruchowi podlegają jedynie te roboty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub 
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania odpowiednich 
parametrów zgodnych z załoŜeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres 
prac rozruchowych ustala inwestor. 

5. Zakres podstawowych prób montaŜowych: 
a) sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia, w skład którego wchodzą: 

- określenie obwodu 
- oględziny instalacji 
- sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 
- odłączenie odbiorników 
- pomiar ciągłości obwodu 
- podłączenie odbiorników 

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, które naleŜy wykonać dla kaŜdego obwodu oddzielnie 
pomiędzy przewodami czynnymi [L1, L2, L3, N] oraz pomiędzy przewodami czynnymi a ziemią 
[przewody PE naleŜy traktować jako ziemię] – rezystancja izolacji przewodów przy napięciu 
probierczym 500 V prądu stałego powinna być większa od 0,5 MΩ. 

c) pomiary ochrony przeciwporaŜeniowej obwodów z wyłącznikiem róŜnicowo-prądowym: 
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- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próba działania wył. róŜnicowo-
prądowego 

- pomiar wyłączenia Id [prąd zadziałania wył. róŜnicowo-prądowego powinien być 
mniejszy od znamionowego Idn] 

- pomiar impedancji pętli zwarciowej [sprawdzenie samoczynnego wył. zasilania] 
- pomiar rezystancji uziemienia – rezystancja nie powinna być większa niŜ 30Ω dla 

uziemienia przewodu PEN i nie powinna być większa niŜ 10Ω dla uziomu instalacji 
odgromowej. 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montaŜowymi, naleŜy 
załączyć instalację pod napięcie i sprawdzić czy: 

- punkty świetlne są załączone zgodnie z programem 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych 

zacisków 
- silniki obracają się we właściwym kierunku 

1.5.2 Szczegółowe wymagania dotyczące robót 

1.5.2.1 Zasilanie energetyczne obiektu 

Aktualna moc przyłączeniowa zamówiona w Przedsiębiorstwie Energetycznym wynosi 50 kW. 
Obliczeniowa moc szczytowa wg metody współczynnika zapotrzebowania wynosi 101,16 kW po 
modernizacji Stacji. W związku ze zwiększeniem mocy dla SUW wydane zostały nowe warunki 
przyłączenia przez Tauron Dystrybucja SA o nr: WP/062704/2016/O05R03. Moc przyłączeniowa dla 
obiektu wynosić będzie 102 kW. Zgodnie z nowymi Warunkami Przyłączenia miejsce przyłączenia i 
rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pozostaje bez zmian tj. z istniejącego 
zestawu złączowego ZK-3, obwód 3. W związku ze zwiększonym obciąŜeniem naleŜy ułoŜyć nową 
wewnętrzną linię zasilającą od istn. złącza ZK-3 do projektowanej rozdzielnicy technologicznej SUW 
"RG-T", projektuje się linię kablową typu YKY 4 x 150 mm2 + YKY 1 x 95 mm2. 
Dodatkowo dla nowego ujęcia wody nr III zlokalizowanego poza terenem Stacji, wydano nowe 
warunki przyłączenia przez Tauron Dystrybucja SA o nr WP/043430/2016/O05R03. Moc 
przyłączeniowa dla obiektu wynosić będzie 13 kW. Przedsiębiorstwo energetyczne zainstaluje na 
terenie ujęcia wody (dz. nr 20) złącze kablowe ZK2a-1P z pomiarem bezpośrednim. Projektuje się 
ułoŜyć nową wewnętrzną linię zasilającą typu YKY 5 x 10 mm2 od złącza kablowego ZK2a-1P do 
projektowanej szafki na ujęciu "SZ-U3". 
Projektuje się równieŜ nowe zasilanie rezerwowe w postaci agregatu prądotwórczego z rozruchem 
automatycznym o mocy Sn=130kVA (99kW). Agregat w obudowie zewnętrznej posadowiony na 
terenie SUW. 

1.5.2.2 Rozdzielnica Technologiczna RG-T 

W związku z rozbudową obiektu projektuje się wykonanie nowej rozdzielnicy głównej „RG-T” w 
nowym budynku SUW, z której zasilane i zabezpieczane będą wszystkie istniejące i projektowane 
obiekty na terenie stacji.  
Zasilanie nowej rozdzielnicy „RG-T” odbywać się będzie nową wewnętrzną linią kablową YKY 
4 x 150 mm2 + YKY 1 x 95 mm2 wyprowadzoną z istniejącego złącza ZK3 zlokalizowanego na 
terenie SUW.  
W związku z zastosowaniem dwóch niezaleŜnych linii zasilających obiekt (podstawowej oraz 
rezerwowej), w rozdzielnicy „RG-T” zabudowany będzie układ Samoczynnego Załączania Rezerwy. 
Przewiduje się wykonanie układu SZR w oparciu o przełącznik z napędem elektrycznym o 
parametrach: 

- Prąd znamionowy, termiczny: Ith = 200A; 
- Liczba biegunów: 4P; 
- Sieć: 230/400V AC; 
- Zdalny interfejs umieszczonym na elewacji rozdzielnicy technologicznej; 
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- Sterowanie mikroprocesorowe; 
Przełącznik będzie wyposaŜony w dodatkowy styk pomocniczy, który będzie przekazywać informację 
do sterownika PLC o zmianie zasilania podstawowego na zasilanie awaryjne. Na elewację 
rozdzielnicy „RG-T” wyprowadzony zostanie dedykowany do przełącznika SZR interfejs kontrolny 
sygnalizujący jego stan pracy.  
Jako zabezpieczenie główne w rozdzielnicy „RG-T” zastosowany będzie kompaktowy wyłącznik 
mocy o parametrach: 

• Prąd znamionowy: 160A 
• Napięcie znamionowe: 690 V AC 
• Nastawa zabezpieczenia magnetycznego: 960-1600A 
• Nastawa zabezpieczenia termicznego: 125-160A 
• Wytrzymałość zwarciowa: 50 kA (415 V) 
• Ilość biegunów: 3 

Wyłącznik dodatkowo wyposaŜony zostanie w wyzwalacz wzrostowy, do którego podłączony 
zostanie przycisk P.POś. zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku. Do wyłącznika P.POś. 
NaleŜy doprowadzić przewód bezhalogenowy ognioodporny HDSs 2 x 1 mm2. 
Nowo projektowaną rozdzielnicę „RG-T” projektuje się wykonać na bazie modułowych, łączonych 
szaf energetycznych z blachy stalowej, o stopniu ochrony IP54 o wymiarach: szer. 800 mm, 
wys. 2000 mm, gł. 500 mm. - 4kpl. Szafy posadowione będą na cokołach wysokości 100 mm. 
Projektuje się zastosowanie na elewacji rozdzielnicy „RG-T” elektronicznego miernika parametrów 
sieci elektrycznych o parametrach: 
Pomiary parametrów sieci: 

- Prąd - chwilowy: I1, I2, I3, In - wartość średnia szczytowa: I1, I2, I3, In; 
- Napięcie i częstotliwość – chwilowe; 
- Moc – chwilowa, wartość średnia szczytowa; 
- Współczynnik mocy – chwilowy.  

Miernik będzie pokazywał aktualne wartości prądów i napięć oraz zuŜycie energii elektrycznej przez 
urządzenia pracujące na Stacji, dodatkowo poprzez port komunikacyjny wszystkie mierzone przez 
analizator parametry przekazywane będą do sterownika PLC.  
Wewnątrz rozdzielnicy głównej „RG-T” zastosowana zostanie automatyczna bateria kondensatorów 
do kompensacji mocy biernej o parametrach: 

• Moc baterii: 40kVar 
• Stopień regulacji: 5kVar 
• Ilość członów: 4 
• Ilość stopni regulacji: 8 
• Szereg regulacyjny: 1:2:2:3 
• Prąd znamionowy: In = 57,7A 
• Prąd obliczeniowy: Io=1,4  
• In[A], Io=80,8A 

W projektowanej rozdzielnicy „RG-T” odbywać się będzie równieŜ sterowanie urządzeniami 
technologicznymi zainstalowanymi w budynku, wyposaŜona ona zostanie w nowoczesną aparaturę 
zabezpieczeniową i łączeniową. Na elewacji rozdzielnicy „RG-T” znajdować się będą równieŜ 
elementy sterownicze, czyli przełączniki rodzaju pracy, przyciski START, STOP oraz diody 
sygnalizacyjne LED. 

1.5.2.3 Studnie głębinowe nr II i nr IIA 

Na terenie SUW zlokalizowane są dwie studnie głębinowe nr II i IIA. Projekt obejmuje wymianę 
pompy głębinowej w studni nr II oraz uzbrojenie w pompę i obudowę z kompletem armatury studnię 
nr IIA.  
W studniach zamontowane zostaną pompy głębinowe o mocy PN=4.0kW oraz PN=7.5kW. Do kaŜdej 
studni naleŜy doprowadzić kable sterownicze oraz zasilające. 
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Studnia nr II: 
• Ogrzewanie studni, - YKY 3 x 1,5 mm2; 

• Zasilanie pompy głębinowej – YKY 4 x 2,5 mm2; 

• Sygnały z przetwornika ciśnienia, sondy hydrostatycznej, czujnika otwarcia włazu i 
impulsatora wodomierza - YvKSLYekwf-P 5 x 2 x 1,5 mm2; 

Studnia nr IIA: 
• Ogrzewanie studni - YKY 3 x 1,5 mm2; 

• Zasilanie pompy głębinowej – YKY 4 x 4 mm2; 

• Sygnały z przetwornika ciśnienia, sondy hydrostatycznej i czujnika otwarcia włazu i 
impulsatora wodomierza- YvKSLYekwf-P 5 x 2 x 1,5 mm2; 

Praca pomp głębinowych odbywać się będzie automatycznie wg algorytmu zapisanego w sterowniku 
PLC w funkcji poziomów wody w zbiornikach wody uzdatnionej. Przewiduje się równieŜ 
zastosowanie trybu ręcznego – remontowego umoŜliwiającego załączenie pomp przyciskami z 
elewacji rozdzielnicy „RG-T” . Praca lub awaria pomp sygnalizowana będzie lampkami LED na 
elewacji rozdzielnicy „RG-T”. 

1.5.2.4 Studnie głębinowe nr I i nr III 

W miejscowości Łosice gm. Długołęka na działce nr 20 znajduje się nowa studnia głębinowa nr III, a 
na działce nr 29/3 istniejąca studnia głębinowa nr I. Projekt obejmuje wymianę pompy głębinowej w 
studni nr I oraz uzbrojenie w pompę i obudowę z kompletem armatury studnię nr III. 
Zasilanie nowej szafki „SZ-U1” na terenie studni nr I odbywać się będzie nowym kablem YKY 
5 x 10 mm2 wyprowadzonym z istniejącej szafki pomiarowej zlokalizowanej na terenie ujęcia. 
Nowa szafka zasilająca „SZ-U3”  zlokalizowana przy studni nr III zainstalowana zostanie przy 
ogrodzeniu. Zasilanie „SZ-U3”  odbywać się będzie nową wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) YKY 
5 x 10 mm2 wyprowadzonym z projektowanego złącza kablowego ZK2a-1P (w zakresie Tauron 
Dystrybucja SA). Szafka SZ-U oraz złącze ZK2a-1P zostały przedstawione na planie 
zagospodarowania terenu.  
Między projektowaną szafkami „SZ-U1” i „SZ-U3”, a studniami głębinowymi naleŜy ułoŜyć kable: 

• Ogrzewanie studni - YKY 3 x 1,5 mm2; 

• Zasilanie pompy głębinowej – YKY 4 x 4 mm2; 

• Sygnały z przetwornika ciśnienia, sondy hydrostatycznej i czujnika otwarcia włazu - 
YvKSLYekwf-P 5 x 2 x 1,5 mm2; 

Wymiary szafek zasilających: 850 mm x 900 mm x 420 mm (szer x wys x gł) + cokół + drzwi 
wewnętrzne. 
Trasy kablowe zostały przedstawione w projekcie. 
Zasilanie sterownika PLC oraz obwodów 24VDC odbywać się będzie z zasilacza buforowego z 
akumulatorem 3.2Ah/12V posiadającego sygnalizację alarmową niskiego napięcia baterii. Do wejść/ 
wyjść sterownika PLC przekazywane będą wszystkie sygnały kontrolno – pomiarowe zbierane na 
przepompowni.  
Praca z pomp głębinowych odbywać się będzie automatycznie wg ustalonego algorytmu zapisanego w 
sterowniku PLC. Przewiduje się równieŜ zastosowanie trybu ręcznego – remontowego 
umoŜliwiającego załączanie pomp sieciowych przyciskami z elewacji szafek „SZ-U1” i „SZ-U3”.  
Praca lub awaria pomp sygnalizowane będą lampkami LED. 
Dodatkowo na elewacji rozdzielnicy "RG-T" oraz szafek studni oddalonych nr I i nr III zabudowane 
zostaną: przełącznik rodzaju pracy typu A-0-R (praca automatyczna lub ręczna), przyciski sterownicze 
START i STOP, lampki LED do sygnalizacji pracy oraz awarii pompy głębinowej. Pompy w studniach 
załączane będą automatycznie wg harmonogramu pracy i Ŝądanej wydajności z uwzględnieniem 
równomiernego wykorzystywania pomp w czasie. 
Wewnątrz szafek „SZ-U1” i „SZ-U3” zainstalowany zostanie moduł telemetryczny podłączony do 
sterownika PLC za pomocą komunikacji MODBUS.  
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Za pomocą komunikacji dwukierunkowej GSM moŜliwe będzie zdalne sterowanie pompami z 
komputera dyspozytorskiego z zainstalowaną aplikacją Głównym Stanowisku Dyspozytorskim 
znajdującym się w Zakładzie Usług Komunalnych w Kiełczowie. 

1.5.2.5 Odstojnik popłuczyn 

Woda po płukaniu filtrów kierowana będzie do nowo projektowanego odstojnika popłuczyn. Do 
odstojnika od „RG-T”  projektuje się ułoŜenie nowych kabli typu: 

� YKY 4 x 2.5 mm2 - zasilanie pompy o mocy PN=1,2 kW; 

� yKYektmY 3 x 1,5 mm2- sonda hydrostatyczna do aplikacji ściekowych; 

Pompa w odstojniku popłuczyn zasilana i zabezpieczona będzie w rozdzielnicy „RG-T”.  Praca pompy 
w odstojniku odbywać się będzie automatycznie w funkcji ciągłego pomiaru poziomu popłuczyn 
otrzymywanego z sondy hydrostatycznej dedykowanej do aplikacji ściekowych.  
Ciągły pomiar poziomu popłuczyn poprzez separator przekazywany będzie do sterownika PLC oraz 
podłączony zostanie do niezaleŜnego mikroprocesorowego regulatora z programowalnymi od 
poziomów wyjściami przekaźnikowymi, które wykorzystane zostaną do sterowania pompą popłuczyn 
w trybie pracy ręcznej. 

1.5.2.6 Zbiorniki wody czystej 

Na terenie stacji znajdują się dwa zbiorniki wody czystej: dwukomorowy oraz jednokomorowy. 
Rozbudowa SUW zakłada dobudowę dodatkowego jednokomorowego zbiornika.  Od rozdzielnicy 
„RG-T” w budynku SUW do kaŜdego zbiornika projektuje się ułoŜenie nowych kabli (do zbiornika 
dwukomorowego wszystkie kable poprowadzić podwójnie): 

� YKY 3 x 1,5 mm2– czujnik otwarcia włazu 

� yKYektmY 3 x 1,5 mm2– sonda hydrostatyczna 

� YKY 4 x 1 mm2 – sondy pływakowe 

Projektowanymi kablami przekazywany będzie ciągły pomiar poziomu wody w kaŜdej komorze 
zbiornika otrzymywany z hydrostatycznych sond poziomu przeznaczonych do wody czystej oraz 
sygnały z pływakowych sygnalizatorów poziomu zapewniające moŜliwość sterowania pompami przy 
awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC. Ponadto z wykorzystaniem czujników 
magnetycznych zrealizowana zostanie sygnalizacja otwarcia włazów komór zbiornika wody czystej. 
Nowe kable naleŜy układać po trasach pokazanych na planie zagospodarowania terenu. W zbiorniku 
zainstalowane zostaną sondy pływakowe w celu zabezpieczenia pomp sieciowych przed suchobiegiem 
oraz pomp głębinowych przed przelewem zbiornika. 

1.5.2.7 Napowietrzanie 

W nowym budynku SUW będą znajdować się dwa desorbery z wentylatorami napowietrzającymi 
wodę surową. Do kaŜdego zbiornika reakcji projektuje się ułoŜenie od rozdzielnicy „RG-T”  nowych 
kabli zasilających oraz sterowniczych:  

• YLY 4 x 1,5 mm2 – zasilanie wentylatora desorbera; 

• LiYCY 2 x 1 mm2 – sygnał z sondy hydrostatycznej; 

Projektowanymi przewodami sterowniczymi przekazywany będzie ciągły pomiar poziomu wody w 
zbiornikach reakcji otrzymywany z hydrostatycznych sond poziomu. Ciągły pomiar poziomu lustra 
wody w zbiornikach reakcji przekazywany będzie do sterownika PLC. 
Napowietrzanie wody odbywać się będzie w desorberach z zastosowaniem wentylatorów 
napowietrzających o mocy PN=0.75kW. Wentylatory zasilane i zabezpieczone będą w rozdzielnicy 
„RG-T”.  Praca wentylatorów będzie automatyczna, zsynchronizowana z pracą pomp głębinowych. 
Dla wentylatorów przewiduje się równieŜ zastosowanie trybu ręcznego – remontowego 
umoŜliwiającego załączanie ich przyciskami z elewacji rozdzielnicy „RG-T” . 
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1.5.2.8 Pompy pośrednie 

Wodę surową i napowietrzoną zgromadzoną w zbiorniku reakcji tłoczyć będą na układ filtrów dwie 
pompy pośrednie (1P + 1R) o mocy PN = 7,5 kW kaŜda. Zasilane i zabezpieczone będą w rozdzielnicy 
„RG-T”. NaleŜy od rozdzielnicy „RG-T”  do kaŜdej z pomp ułoŜyć przewód zasilający YLY 4 x 4 mm2 
oraz przewód sterowniczy ySLYekY 10 x 0.75 mm2. KaŜda pompa napędzana będzie przez 
zintegrowany falownik. Pracę pomp pośrednich w trybie automatycznym nadzoruje sterownik PLC, 
który dobiera odpowiednią częstotliwość pracy dla falowników oraz zapewnia właściwe 
doregulowanie wydajności zestawu w funkcji przepływu oraz poziomu wody w zbiorniku reakcji. 
Przewiduje się równieŜ zastosowanie trybu ręcznego–remontowego umoŜliwiającego załączanie pomp 
pośrednich przyciskami z elewacji rozdzielnicy „RG-T” . Praca lub awaria pomp sygnalizowana 
będzie lampkami LED na elewacji rozdzielnicy „RG-T” . 

1.5.2.9 Pompa płucząca oraz dmuchawa 

Do płukania filtrów wodą przewiduje się zastosowanie pompy płuczącej o mocy PN = 11 kW oraz 
dmuchawy o mocy PN = 11 kW. Zasilane i zabezpieczone będą w rozdzielnicy „RG-T”.  Do pompy 
płuczącej oraz dmuchawy naleŜy od rozdzielnicy „RG-T”  ułoŜyć przewody zasilające. Silniki 
uruchamiane będą poprzez kompaktowe softstarty. 
Praca pompy i dmuchawy odbywać się będzie automatycznie wg ustalonego algorytmu płukania 
filtrów zapisanego w sterowniku PLC. Przewiduje się równieŜ zastosowanie trybu ręcznego – 
remontowego umoŜliwiającego załączanie pompy płuczącej przyciskami z elewacji rozdzielnicy „RG-
T”.  Praca lub awaria pompy płuczącej oraz dmuchawy sygnalizowana będzie lampkami LED na 
elewacji rozdzielnicy „RG-T”.  
Projektuje się pomiar ciśnienia wody za pompą płuczącą poprzez zastosowanie przetwornika ciśnienia 
do którego naleŜy od rozdzielnicy „RG-T”  ułoŜyć przewód ekranowany LiYCY 2 x 1 mm2. Pomiar 
ciśnienia przesyłany będzie do sterownika PLC. 

1.5.2.10 Układ filtracji 

W układzie technologicznym SUW woda uzdatniana będzie z zastosowaniem ośmiu ciśnieniowych 
filtrów automatycznych. KaŜdy z filtrów wyposaŜony będzie w sześć przepustnic pneumatycznych 
typu OTWÓRZ/ZAMKNIJ. Wszystkie przepustnice zasilane i sterowane będą z rozdzielnicy „RG-T” . 
Do głównego sterownika PLC wprowadzone zostaną sygnały związane z obsługą kaŜdego filtra tj. 
sterowanie przepustnicami, potwierdzenia połoŜenia przepustnic. Przestawianie wszystkich 
przepustnic odbywać się będzie automatycznie wg algorytmu sterownika PLC ustalonego zgodnie z 
układem technologicznym. UŜytkownik będzie mógł dowolnie z lokalnego panelu operatorskiego 
wymusić ręcznie płukanie dowolnego filtra. 
Do kaŜdej przepustnicy pneumatycznej naleŜy ułoŜyć od rozdzielnicy „RG-T”  przewód typu OMY 
2 x 1 mm2 do przestawiania połoŜenia przepustnicy oraz OMY 3 x 0.75 mm2 do przesyłania 
potwierdzenia połoŜenia przepustnicy. 

1.5.2.11 Osuszacz powietrza przepustnice dachowe oraz wentylatory 

Do osuszania powietrza wewnątrz nowego budynku SUW będzie zainstalowany osuszacz o mocy 
PN = 3,3 kW. Do osuszacza naleŜy ułoŜyć przewód zasilający YLY 5 x 2,5 mm2oraz przewód 
sterowniczy YSLY 3 x 1 mm2.  
Osuszacz zostanie fabrycznie wyposaŜony w dodatkowy styk informujący o pracy urządzenia. 
Na dachu nowego budynku SUW, zostaną zainstalowane przepustnice dachowe pracujące w trybie 
automatycznym oraz ręcznym (otwórz/zamknij). Przepustnice w trybie automatycznym, podczas 
pracy osuszacza będą zamknięte, a otwierane będą podczas zakończenia pracy urządzenia. Do kaŜdej z 
przepustnic naleŜy doprowadzić przewód zasilający YDY 3 x 1,5 mm2.  
Na ścianach w budynku SUW zainstalowane zostaną wentylatory (na schematach oznaczone jako M5 
– M9) do których naleŜy doprowadzić przewód zasilający YDY 3 x 1,5 mm2 wyprowadzony z 
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rozdzielnicy RG-T. Zaprojektowany oddzielny układ załączania ręcznego (otwórz/zamknij) 
wentylatorów w budynku SUW, umoŜliwi zamknięcie ich na czas zimowy. 

1.5.2.12 Pompy sieciowe 

Nowy zestaw hydroforowy stanowić będzie sześć pomp ze zintegrowanymi falownikami o mocy 
PN = 11 kW kaŜda. Pompy zasilane i zabezpieczone będą w szafce „RG-T”. Do kaŜdej pompy 
sieciowej naleŜy od szafki „RG-T”  ułoŜyć przewód zasilający typu YLY 4 x 4 mm2 oraz przewód 
sterowniczy ySLYekY 10 x 0.75 mm2. Pracę zestawu sieciowego nadzoruje sterownik PLC, który 
dobiera odpowiednią częstotliwość pracy dla falowników oraz zapewnia właściwe doregulowanie 
wydajności zestawu w funkcji zadanego ciśnienia.  
Do pomiaru ciśnienia wody podawanej do sieci zastosowany zostanie przetwornik ciśnienia do 
którego naleŜy od rozdzielnicy „RG-T”  ułoŜyć przewód ekranowany LiYCY 2 x 1 mm2 do przesyłania 
wartości mierzonej. W przypadku awarii sterowania automatycznego istnieje moŜliwość ręcznego 
uruchomienia poszczególnych pomp przyciskami na elewacji rozdzielnicy oraz ewentualnego 
doregulowania wydajności z poziomu panelu falownika. W trybie pracy ręcznej przed przekroczeniem 
ciśnienia układ sterowania zabezpieczony będzie presostatem. 

1.5.2.13 Wodomierze 

W układzie technologicznym SUW do pomiaru przepływu wody zastosowane zostaną wodomierze z 
nadajnikami impulsów. Wodomierze w budynku SUW zasilane i zabezpieczone będą w nowej 
rozdzielnicy technologicznej „RG-T”. Do kaŜdego wodomierza naleŜy ułoŜyć przewód zasilający 
typu YDY 3 x 1 mm2 oraz przewód ekranowany LiYCY 4 x 1 mm2 do przesyłania wartości pomiarowej. 
Szczegółowy dobór wodomierzy ujęty jest w branŜy technologicznej. 

1.5.2.14 Pompy dozujące i kaseta chlorowni 

Na obiekcie zainstalowane zostaną dwa nowe zestawy pomp dozujących NaOCL w celu dezynfekcji 
wody uzdatnionej podawanej do zbiorników oraz wody podawanej do sieci. Dodatkowo w 
pomieszczeniu dozowni znajdować się będą dwie pompy dozujące NaOH w celu korekty wartości pH. 
Czynnik podawany będzie na mieszacze (2szt.) przy kaŜdym zespole filtracyjnym.  
Pompy są zabezpieczone fabrycznie przed suchobiegiem. MoŜliwe będzie, za pomocą przełącznika na 
elewacji ręczne wyłączenie lub włączenie kaŜdego zestawu dozującego. Instalację zasilania do pomp 
dozujących naleŜy wykonać przewodami typu YDY 3 x 1 mm2 wyprowadzonymi z rozdzielnicy „RG-
T”. Pomiędzy pompami dozującymi, a rozdzielnicą „RG-T”  naleŜy dodatkowo ułoŜyć przewód YSLY 
6 x 0.75 mm2 dla sygnałów sterowniczych. Przewody prowadzić w korytkach, końcowe odcinki 
przewodów układać w rurkach instalacyjnych z PCW. Stosować osprzęt szczelny IP 44. 
W pomieszczeniu chlorowni oraz dozowni zostanie zainstalowany wentylator, który załączany będzie 
w sposób automatyczny i okresowy, przez elektroniczny zegar sterujący w zaprogramowanych 
odstępach czasu. MoŜliwe będzie równieŜ załączenie wentylatora w sposób ręczny za pomocą kasety 
sterowniczej umieszczonej przy drzwiach chlorowni oraz oddzielnie przy drzwiach dozowni. 
Dodatkowo sterowanie wentylatorami będzie moŜna realizować z poziomu panelu operatorskiego 
zainstalowanego na elewacji rozdzielnicy „RG-T”.  
Instalację zasilania kaŜdego wentylatora naleŜy wykonać przewodem typu YDY 3 x 1.5 mm2. Do 
załączania wentylatorów naleŜy dodatkowo doprowadzić do kaset sterowniczych przy drzwiach 
chlorowni i dozowni przewód YSTY 7 x 1,5 mm2 oraz przewód YDY 2 x 1 mm2 do elektro-zaczepu 
drzwi chlorowni. Lokalizacja kaset sterowniczych została przedstawiona na rys.: E/PLAN/1. 
Przewody prowadzić we wspólnych korytkach, końcowe odcinki przewodów układać w rurkach 
instalacyjnych z PCW. Stosować osprzęt szczelny IP 54. 
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1.5.2.15 Analizatory sieci 

W budynku SUW będzie odbywać się pomiar: 
• zawartości pH; 

• zawartości chloru; 

• pomiar tlenu. 

Pomiar wartości pH odbywać się będzie na rurociągu za pompami pośrednimi na kaŜdym ciągu 
technologicznym, na wodzie uzdatnionej podawanej na zbiorniki oraz na rurociągu wody podawanej 
do sieci na którym równieŜ odbywać się będzie pomiar ilości chloru w wodzie.  
Dodatkowo będzie odbywać się pomiar tlenu za pomocą analizatorów tlenu: 

• na kaŜdym ciągu technologicznym na rurociągu wody napowietrzonej przed filtrami – 2 szt. 

• na kaŜdym ciągu technologicznym na rurociągu wody po I° filtracji – 2 szt. 

• na rurociągu wody uzdatnionej podającym wodę do zbiorników wody czystej – 1 szt. 

Do kaŜdego z analizatorów naleŜy doprowadzić przewód zasilający YDY 3 x 1,5 mm2 oraz przewód 
ekranowany LiYCY 4 x 1 mm2 do przesyłania wartości mierzonej. 

1.5.2.16 Instalacje sterowania i sygnalizacji 

Jako napięcie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielnicy „RG-T” projektuje się napięcie 230VAC 
oraz 24VDC. Do wyboru rodzaju pracy oraz sterowania ręcznego urządzeń projektuje się przełączniki 
i przyciski sygnalizacyjne umieszczone na elewacji rozdzielnicy „RG-T”.  Jako sygnalizację stanu 
pracy oraz awarii urządzeń projektuje się diody świetlne i lampki sygnalizacyjne umieszczone na 
elewacji rozdzielnicy „RG-T”. Praca sterowników PLC, panelu operatorskiego oraz urządzeń AKPiA i 
komunikacyjnych podtrzymywana będzie przez zasilacz 10A/24VDC z zaawansowanym modułem 
UPS oraz dedykowanym akumulatorem o pojemności 3.2Ah. 

1.5.2.17 Sterownik PLC, wizualizacja pracy SUW 

Projektuje się wykonanie Stacji Uzdatniania Wody w m. Łosice pracującej w pełnej automatyce. Pracę 
całego obiektu nadzorować będzie sterownik programowalny PLC z modułem ethernetowym oraz 
dodatkowym modułem RS232. W stanie normalnej pracy oraz w przypadku, gdy wszystkie urządzenia 
są sprawne, przełączniki wszystkich urządzeń na elewacji projektowanych rozdzielnic, powinny być 
ustawione w pozycji pracy Automatycznej. Sterownik PLC sam, w oparciu o zaprogramowany 
algorytm, będą sterować pracą stacji zarówno podczas normalnej pracy, jak i podczas niektórych 
stanów awaryjnych (np. włączenie innej pompy w przypadku awarii jednej). 
Komunikację sterownika z uŜytkownikiem przewiduje się poprzez kolorowy graficzny dotykowy 
panel operatorski 15’’umieszczony na elewacji rozdzielnicy „RG-T” i pracujący w sieci Ethernet. 
Przedstawiać on będzie schemat technologiczny SUW oraz umoŜliwiać bezpośredni odczyt oraz 
zmianę parametrów pracy urządzeń stacji. Wewnątrz rozdzielnicy „RG-T” zostanie zainstalowany 
moduł telemetryczny który będzie podłączony ze sterownikiem mikroprocesorowym w rozdzielnicy 
„RG-T” za pomocą protokołu MODBUS. 
Moduł telemetryczny będzie udostępniał wszystkie monitorowane parametry pracy urządzeń. 
Zasilanie modemu zapewniającego komunikację odbywać się będzie poprzez zasilacz buforowy z 
akumulatorem, co pozwoli na zdalny monitoring braku zasilania na obiekcie.  
UŜytkownik zobowiązany będzie nabyć w momencie realizacji inwestycji karty SIM ze statycznym 
adresem IP w wydzielonym APN, co zapewnieni wysokie standardy bezpieczeństwa i niezawodność 
transmisji danych, a wykorzystywana sieć obiektów jest zamknięta i dostępna tylko dla uŜytkownika.  
Monitoring pracy SUW Łosice odbywał się będzie na Głównym Stanowisku Dyspozytorskim 
znajdującym się w Zakładzie Usług Komunalnych w Kiełczowie. Na stanowisku tym zainstalowane 
jest oprogramowanie SCADA, które umoŜliwi wykonanie aplikacji wizualizacyjnej pracy SUW 
Łosice.  
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Nowo wykonywana wizualizacja SUW Łosice wykonana będzie w oparciu o wytyczne i uzgodnienia 
z administratorem systemu SCADA Gminy Długołęka z zachowaniem jednolitego standardu i 
funkcjonalności.  
Na ekranach wizualizacji będą musiały zostać przedstawione: 

• stany pracy urządzeń; 

• stany alarmowe: 

o nieprawidłowej pracy - awarii urządzeń technologicznych; 

o przekroczeniach poziomów, zadanych ciśnień itp. 

o naruszeniach (otwarciach włazów) ujęć wody i zbiorników wody; 

• stanie zasilania energetycznego; 

• wszystkie dane pomiarowe takie jak: pomiary ciśnień, pomiary przepływów, pomiary 
poziomów w studniach, zbiornikach reakcji, zbiornikach wyrównawczych, pomiary 
fizykochemiczne wody, pomiary temperatury w obiektach; 

Ponadto aplikacja wizualizacyjna umoŜliwiać będzie archiwizację podstawowych parametrów pracy 
obiektu, umoŜliwiać pełny monitoring zachodzących procesów wraz z tworzenie wykresów, raportów 
i obsługę alarmów. 

1.5.2.18 Instalacje elektryczne 

W nowym budynku SUW projektuje się wykonanie nowych instalacji do zasilania i sterowania 
urządzeniami technologicznymi. Instalację do urządzeń technologicznych projektuje się przewodami 
dobranymi do rodzaju obciąŜenia, układanymi w korytkach kablowych Fe/Zn oraz rurkach 
elektroinstalacyjnych z PCW. Projektuje się równieŜ wykonanie nowych instalacji gniazd wtykowych 
i oświetlenia, obwody tych instalacji zabezpieczone i zasilane będą z rozdzielnicy „RG-T” .  
Ogrzewanie pomieszczeń budynku SUW odbywać się będzie z zastosowaniem elektrycznych 
grzejników konwektorowych przyłączanych do sieci gniazd 1-faz. Dobór grzejników przedstawiono w 
opracowaniu branŜy instalacyjnej. Zasilanie i sterowanie załączaniem ogrzewania odbywać się będzie 
poprzez algorytm sterownika PLC, który na podstawie ciągłego pomiaru temperatury otrzymywanego 
z czujnika temperatury załączał będzie poszczególne obwody ogrzewania. Od rozdzielnicy „RG-T” do 
czujnika temperatury ułoŜyć przewód ekranowany typu LIYCY 2 x 1 mm2. Nastaw Ŝądanej 
temperatury będzie moŜna dokonywać poprzez panel operatorski na elewacji rozdzielnicy „RG-T”. 
Projektuje się wykonanie szyny wyrównawczej z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4 mm ułoŜonej na 
ścianie wewnątrz hali technologicznej. Szynę wyrównawczą naleŜy połączyć z przewodem PE i 
obudową rozdzielnicy „RG-T” . Do szyny wyrównawczej przyłączać rurociągi metalowe wchodzące 
jak i wychodzące z budynku oraz wszystkie pozostałe konstrukcje metalowe. Szynę ułoŜyć na 
wysokości około 35 cm od posadzki. Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać przewodem 
Ŝółto-zielonym typu LgY o przekroju nie mniejszym niŜ 6 mm2. 
Ponadto projektuje się zamontowanie magnetycznych czujników otwarcia przy drzwiach wejściowych 
do Stacji. Sygnalizacja otwarcia drzwi wprowadzona zostanie do głównego sterownika PLC. Nad 
posadzką w przy pompach sieciowych (min. 2 mm) projektuje się zabudowę czujnika zalania wodą 
typu którego sygnalizacja przeniesiona zostanie do sterownika PLC. 

1.5.2.19 Instalacja odgromowa i uziemienia 

Na podstawie wyników oszacowania ryzyka powstania szkód piorunowych projektuje się wykonanie 
nowej zewnętrznej ochrony odgromowej (LPS) budynku SUW w klasie III oraz nowego zbiornika 
wody czystej. Projektuje się wykonanie siatki zwodów poziomych i przewodów odprowadzających z 
drutu stalowego ocynkowanego o przekroju φ8 mm. Uchwyty i wsporniki instalacyjne dostosować do 
rodzaju pokrycia dachowego. Przewody uziemiające wykonać z bednarki ocynkowanej o wymiarach 
30 mm x 4 mm i połączyć z projektowanym uziomem fundamentowym obiektu. Przewody 
uziemiające połączyć z przewodami odprowadzającymi za pomocą zacisków probierczych na 
wysokości ok. 1.3~1.6 m, a z uziomem połączenie wykonać spawaniem. Miejsca spawów pomalować 
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farbą antykorozyjną. Do montaŜu instalacji odgromowej stosować osprzęt ocynkowany. Istniejące 
zbiorniki wody czystej naleŜy uziemić za pomocą uziomu otokowego.  
Projektuje się wykonanie uziomu fundamentowego z bednarki Fe/Zn 30 x 4 mm. Uziom układać w 
dolnej ławie fundamentowej nowego budynku SUW, zgodnie z rys. E/PLAN/3. Połączenia uziomu z 
instalacją odgromową wykonać przez spawanie. Po wykonaniu uziomu naleŜy dokonać sprawdzenia 
rezystancji uziemienia. Wypadkowa wartość uziemienia powinna wynosić  Ru ≤ 10 Ω. 

1.5.2.20 Oświetlenie terenu 

W związku z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody, projektuje się instalację oświetlenia terenu 
obejmującą kablową linię zasilającą oraz cztery komplety - słup i oprawa oświetleniowa. Nowe 
oświetlenie terenu SUW projektuje się w oparciu o pięć latarń (na słupie H3 naleŜy zainstalować dwie 
oprawy) z zastosowaniem słupów aluminiowych o wysokości 6 m i wysięgnikiem 0.5 m z oprawą 
oświetleniową LED o parametrach: 

• Moc znamionowa 41 W 

• Napięcie znamionowe 230V AC 

• Strumień świetlny 5000 lm 

• Typ zabezpieczenia: IP66 

Dodatkowo na ujęciu wody nr III zainstalować jeden komplet oświetlenia zewnętrznego – słup 5 m 
oraz oprawa oświetleniowa. Na terenie ujęcia nr I znajduje się istniejąca latarnia, którą pozostawia się 
bez zmian. NaleŜy doprowadzić do istniejącej latarni nowy kabel zasilający YKY 3 x 2,5 mm2 od 
projektowanej szafki „SZ-U1”. Lokalizacja latarń znajduje się na planie sytuacyjnym.  
Zasilanie kaŜdej latarni naleŜy wykonać nową linią kablową typu YKY 3 x 2,5 mm2 wyprowadzoną z 
rozdzielnicy „RG-T”  w budynku SUW. Załączanie oświetlenia zewnętrznego odbywać się będzie 
automatycznie z wykorzystaniem przekaźnika zmierzchowego wraz z czujnikiem. MoŜliwe będzie 
równieŜ, całkowite wyłączenie instalacji lub załączenie ręczne z elewacji rozdzielnicy „RG-T” . 

1.5.2.21 Ochrona przeciwporaŜeniowa 

Jako środek ochrony przeciwporaŜeniowej przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) projektuje 
się samoczynne wyłączenie zasilania realizowane poprzez wkładki bezpiecznikowe. Uzupełnieniem 
ochrony przeciwporaŜeniowej jest zastosowanie w części obwodów rozdzielnic elektrycznych 
wyłączników róŜnicowoprądowych o nominalnym prądzie róŜnicowym I∆N = 30 mA. 

1.5.2.22 Ochrona przeciwprzepięciowa 

Ochronę przeciwprzepięciową w obwodach zasilających urządzeń stanowić będzie ochronnik klasy 
1+2 zainstalowany w nowej rozdzielnicy „RG-T” . Dla ochrony  zewnętrznych przetworników 
pomiarowych tj. sond hydrostatycznych zainstalowanych w zbiornikach wody oraz do ochrony 
sterownika PLC zastosowane zostaną w ich torach prądowych 4-20 mA dwustopniowe ochronniki 
dedykowane do układów pomiarowych i sterowania. 

1.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

1.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i uŜytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. 
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1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i 
muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 
kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

1.7.2 Jednostki obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są:  
• m - dla linii kablowych, kanalizacji kablowej, korytek kablowych, rur elektroinstalacyjnych,  
• szt. - dla dostawy i montaŜu aparatury AKPiA, osprzętu elektroinstalacyjnego 
• kpl. - dla dostawy i montaŜu rozdzielnic, szafek  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do naleŜytej oceny 
wykonanych robót, takich jak:  

- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi 
prawem,  

- instrukcje, DTR-ki w języku polskim i karty gwarancyjne,  
- protokóły badań i prób producenta,  
- świadectwa jakości, aprobaty techniczne,  
- rysunki, plany i schematy powykonawcze,  
- protokóły ze sprawdzeń odbiorczych, w tym świadectwa wykonania pomiarów ochronnych,  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i 
aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

W czasie prowadzenia robót jak równieŜ po ich ukończeniu naleŜy przeprowadzić próby i badania 
pomontaŜowe polegające na: 

� sprawdzenie i badania kabli po ułoŜeniu, przed zasypaniem; 

� sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem; 

� pomiary geodezyjne przed zasypaniem; 

� sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem; 

� badaniu rezystancji izolacji; 

� badanie dynamicznych kabli światłowodowych. 
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Z przeprowadzonych prób i badań naleŜy sporządzać stosowne protokoły z oceną i interpretacją 
wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z 
dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej. 

1.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

1.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

1.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej. Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru robót. 
Cena obejmuje odpowiednio, m.in.: 

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót 
- roboty przygotowawcze i trasowanie 
- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montaŜu osprzętu; montaŜu i rozruchu 

urządzeń 
- wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk oraz wykonanie napraw 

i wyprawek tynkarskich 
- przeprowadzenie prób w celu sprawdzenia działania, o ile jest to moŜliwe sprawdzenie 

funkcjonalności układów 
- wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 
- montaŜ i demontaŜ rusztowań niezbędnych do wykonania robót 
- uporządkowanie placu budowy po robotach  
- wykonanie badań i prób pomontaŜowych 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenia 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, 
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 1085, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 
1156). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/92 poz. 728). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 
Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.7). 
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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. Nr 202/04 poz.2072). 
Rozporządzenie Ministra 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. Nr 169/2003 poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912). 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (J.t.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504; zm.: 
Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, 
poz. 959). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci 
(Dz.U.2005.2.6). 

Normy 

PN-EN 12464-1:2004 
PN-EN 12464-2:2008 

Oświetlenie miejsc pracy cz.1 i 2 

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalenie ogólnych charakterystyk. 

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporaŜeniowa. 

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed prądem przetęŜeniowym. 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 
obiektów budowlanych. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed obniŜeniem napięcia. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetęŜeniowym. 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie.  

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączenia izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Inne 
wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub 
basen natryskowy. 

PN-IEC 61024-1:2001apl.2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1:2001apl2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--0066..0000..  RRoobboottyy  eelleekkttrryycczznnee  ii   AAKKPPiiAA 

214 
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla 
urządzeń piorunoochronnych. 

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, 
montaŜ, konserwacja i sprawdzanie. 

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Częśc 2: Ekranowanie 
obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i 
uziemienia. 

PN-IEC 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: 
Sprawdzanie 

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

 



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--0077..0000..  RRoobboottyy  rroozzbbiióórrkkoowwee 
 

215 
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

 
 

ST-07.00. Roboty rozbiórkowe 
 
 

Nr Nazwa specyfikacji Nr stron 

ST-07.01. Roboty rozbiórkowe 216 ÷÷÷÷ 222 
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1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

1.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 
ziemne 

Kategorie: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia 

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z robotami rozbiórkowymi: 

� kontenerowego budynku Stacji Uzdatniania Wody wraz z pełną instalacją 
wewnętrzną; 

� podziemnego odstojnika popłuczyn; 

� zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne (szambo); 

� zbiornika bezodpływowego na ścieki z chlorowni; 

� ogrodzenia terenu SUW wraz z bramą wjazdową i furtką. 

1.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, 
Dokumentacją Projektową, przepisami oraz ST-00. 

1.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

� Na Wykonawcy ciąŜą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach. 
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� Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi 
umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania kontraktu. 

� Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moŜe kierować tylko na wysypiska, 
które mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność. 

� Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki, z wyjątkiem elementów 
stalowych, elementów Ŝeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych 
do powtórnego wbudowania lub do odzysku. 

� Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów i podda 
odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego 
rodzaju odpadów. 

� Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą 
do dokumentów odbioru częściowego. 

1.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00. 

1.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. 

Roboty naleŜy wykonać ręcznie oraz przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora. Wszystkie rodzaje sprzętu 
powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące Sprzęt powinny posiadać aktualne 
uprawnienia i być przeszkolone w zakresie obsługi. 

� łom 

� młoty ręczne, młot pneumatyczny, 

� przecinak 

� łopaty 

� wiadra 

� taczki do wywozu gruzu 

� samochód samowyładowczy 5-10 ton, 

� koparko - spycharka na podwoziu ciągnika, 

� drobny sprzęt elektryczny do kucia. 

1.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

� koparko ładowarka jednonaczyniowa, kołowa o poj. łyŜki do 0.60 m3 

� samochód skrzyniowy 5-10 ton 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robot podano w ST-00. 
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1.5.2 Wymagania szczegółowe 

Wykonanie robot rozbiórkowych naleŜy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy 
robotników oraz osób postronnych mogących przebywać w strefie rozbiórki. Przed przystąpieniem do 
robot rozbiórkowych pierwszej kolejności naleŜy wykonać przygotowanie stanowiska roboczego ze 
wszystkimi niezbędnymi zabezpieczeniami bhp na stanowisku oraz wokół bezpośredniej strefy 
przyobiektowej. Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i poleceniami 
Inspektora. 

Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 
mechanicznym z zachowaniem ostroŜności. Roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób umoŜliwiający 
maksymalny odzysk materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na 
miejsce wskazane przez Inspektora i Zamawiającego. Gruz i materiały drobnicowe naleŜy usuwać z 
rejonu robót na bieŜąco, wywoŜąc na wskazane składowisko odpadów. Nadmiar ziemi odwoŜonej na 
odkład naleŜy utylizować. Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie 
robót naleŜy odpowiednio zabezpieczyć. 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŜy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć 
wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną. Przygotować urządzenia 
pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów oraz zaplanować kolejność 
wykonywania poszczególnych czynności. Ponadto przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, 
konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp. Przed przystąpieniem do robót 
rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o 
bezpiecznym sposobie jej wykonania 

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

NIE WOLNO: 
- ręcznie przemieszczać i przewozić cięŜary o masie przekraczającej ustalone normy 

- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 

- prowadzić robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość obalenia części konstrukcji obiektu 
przez wiatr 

- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace naleŜy 
bezwzględnie wstrzymać) 

- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niŜej połoŜonych kondygnacjach przebywają ludzie 

- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 
częściach obiektu 

- obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie 

- prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach 

Roboty rozbiórkowe naleŜy: 

- prowadzić ręcznie, przy uŜyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie 

- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, 
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku 
lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

- elementy Ŝelbetowe naleŜy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 
palnikiem acetylenowym lub noŜycami do cięcia betonu i stali 

- elementy konstrukcji stalowych naleŜy przecinać palnikiem acetylenowym, 

- znajdujące się w pobliŜu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle naleŜy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami 

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu naleŜy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--0077..0000..  RRoobboottyy  rroozzbbiióórrkkoowwee 

221 
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych naleŜy: 

- uŜywać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 
oprawionych 

- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi słuŜących do rozbiórki  

- przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i maszyny 
naleŜy usunąć poza strefę niebezpieczną 

- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej  

- w razie niemoŜności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 
naleŜy zaopatrzyć w okulary ochronne.  

- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

- bezwzględnie naleŜy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 

- o problemach prowadzenia robót naleŜy niezwłocznie zawiadomić przełoŜonego 

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagroŜenie dla otoczenia naleŜy zastosować zrozumiałą 
i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową  

- kaŜdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełoŜonemu, a stanowisko pracy 
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 

1.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady jakości robot podano w ST-00. 

Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli zastosowanych materiałów, sprawdzeniu prawidłowości 
ich wykonania i kompletności wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową. Poszczególne 
etapy robot rozbiórkowych muszą być odebrane przez Inspektora i fakt ten potwierdzony wpisem do 
dziennika budowy. Nie moŜna rozpoczynać kolejnych etapów robót bez zezwolenia Inspektora 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady podano w ST-00. 

1.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-00. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
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1.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

1.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. 

1.9.2 Płatności 

Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia: 
� prace przygotowawcze z pomiarami, 

� kompletny zakres robot podany w poz. 1.1.4, 

� wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. 

Poz. 1125 i 1126)  w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. 

2. Rop. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003  r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.) 
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ST-08.00. Roboty drogowe 
 
 

Nr Nazwa specyfikacji Nr stron 

ST-08.01. Wymagania ogólne 224 ÷÷÷÷ 257 

ST-08.02. Roboty pomiarowe 258 ÷÷÷÷ 265 

ST-08.03. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 266 ÷÷÷÷ 280 

ST-08.04. 
Wykopy, profilowanie i zagęszczanie 
podłoŜa 281 ÷÷÷÷ 287 

ST-08.05. Wykonanie zasypek 288 ÷÷÷÷ 293 

ST-08.06. Zahumusowanie i zakładanie trawników 294 ÷÷÷÷ 299 

ST-08.07. Podbudowa z kruszywa 300 ÷÷÷÷ 315 

ST-08.08. Kostka betonowa 316 ÷÷÷÷ 324 

ST-08.09. KrawęŜniki betonowe i obrzeŜa 325 ÷÷÷÷ 334 

ST-08.10. Umocnienie skarp i dna rowu 335 ÷÷÷÷ 338 

ST-08.11. Przepust 339 ÷÷÷÷ 345 
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11  SSPPEECCYYFFII KK AACCJJAA  TTEECCHHNNII CCZZNNAA  SSTT--0088..0011  WWyymmaaggaanniiaa  ooggóóllnnee  

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z robotami drogowymi, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy (ewentualnie 
kontraktowy) przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w poszczególnych spisach treści 
specyfikacji technicznych. 

1.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia wszelkich robót budowlanych 
niezbędnych do zrealizowania Inwestycji. 

1.1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.  

Roboty tymczasowe – to takie roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu 
robót podstawowych, chyba, Ŝe istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczenia.  

Roboty towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych ale nie zaliczane do robót 
tymczasowych. 

Zakres robót towarzyszących i tymczasowych, poprzedzających prace podstawowe, mogą być ujęte w 
jednostce poszczególnych elementów rozliczeniowych podanych w przedmiarze robót, który będzie 
przekazany Wykonawcy  

Sposób zagregowania robót tymczasowych i towarzyszących w przedmiarze poszczególnych branŜ 
moŜe się róŜnić między sobą. 

1.1.5 Określenia podstawowe 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
uŜytkową (drogę), albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł itp. ). 

Dokumenty umowy, umowa, kontrakt - zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i 
ekonomiczne warunki realizacji robót lub usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Zamawiającego i 
Wykonawcy zaakceptowane i podpisane przez obie strony. Częścią dokumentu umowy jest 
dokumentacja techniczna, przedmiary robót i STWiORB. 

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane 
Wykonawcy przez Zamawiającego, jak równieŜ wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, 
wzory, modele, instrukcje obsługi dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. 

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
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Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami - stanowi urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywanych robót. 

Grupa nośności podłoŜa gruntowego nawierzchni – klasyfikuje nośność podłoŜa w zaleŜności od 
rodzaju i stanu gruntu podłoŜa, warunków wodnych w podłoŜu, wysadzinowości gruntu oraz od 
charakterystyki korpusu drogowego. Występują 4 grupy nośności G1,G2,G3,G4.  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba działająca z upowaŜnienia Zamawiającego, pełniąca 
nadzór inwestorski (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowiązków 
wynikających z Prawa Budowlanego ( art. 25 i 26).  

InŜynier Budowy – w świetle niniejszej ST oraz szczegółowych specyfikacji technicznych to 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami 
dzielącymi jezdnię. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która ograniczona jest koroną drogi i skarpami rowów. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny formularz ofertowy (kosztorys ślepy). 

Kosztorys ślepy (prawidłowa nazwa: formularz ofertowy)- wykaz asortymentu robót (z podaniem ich 
ilości i jednostki), w kolejności technologicznej ich wykonania, przy czym dla potrzeb wyceny 
ofertowej tabela uzupełniona jest o kolumnę cena jednostkowa i wartość netto. PowyŜszy formularz 
najczęściej przekazywany jest Oferentowi do oszacowania ceny ofertowej lub cen jednostkowych. 
Zgodnie z Rozporządzeniem z 2.IX.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- uŜytkowego – Dz.U. Nr 202,poz.2072), kaŜdy Oferent powinien otrzymać przedmiar 
robót zgodny z definicją w/w rozporządzenia oraz z formularzem ofertowym jeŜeli taki był załączony.  
Nie rzadko Zamawiający przekazują Oferentom do wyceny przedmiar robót lub formularz ofertowy 
wykonany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-uŜytkowym, a więc wydruk przedmiaru lub formularza z programu kosztorysowego. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 

� Laboratorium Nadzoru - laboratorium wykonujące badania kontrolne zlecone przez Nadzór 
oraz wszystkie badania wymagane do końcowego odbioru robót. Nadzór moŜe korzystać z 
własnego lub wybranego przez siebie laboratorium albo z laboratorium wskazanego przez 
Zamawiającego 

� Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujące badania kontrolne, obejmujące cały 
proces budowy od okresu przygotowawczego (np. badań zgromadzonych materiałów) poprzez 
etap budowy, aŜ do badań końcowych. 

� Laboratorium uzgodnione (niezaleŜne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego w 
wypadkach spornych lub wątpliwych (w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt 
Wykonawcy). 

Na etapie przetargu informacje na temat sposobu poboru próbek i określenia kompetencji laboratoriów 
powinny być uszczegółowione.  

Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami, zaakceptowane przez InŜyniera. 
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Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

� Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.  

� Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną, a podbudową 
zapewniającą zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę zasadniczą. 

� Podbudowa zasadnicza – warstwa lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni spełniające 
podstawową funkcję w rozłoŜeniu napręŜeń od kół pojazdów. Podbudowa zasadnicza moŜe 
być jednowarstwowa lub dwuwarstwowa. W przypadku podbudowy dwuwarstwowej górna 
warstwa podbudowy jest wykonana z innego materiału niŜ dolna warstwa. 

� Podbudowa pomocnicza – warstwa tworząca platformę umoŜliwiającą prawidłowe 
wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagająca 
górne warstwy konstrukcji nawierzchni w rozłoŜeniu napręŜeń od kół pojazdów oraz ochronę 
nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu. 

� Warstwa mrozoochronna – warstwa, której  głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu i zwiększenie nośności 
warstwy dolnej (tj. podbudowy pomocniczej) konstrukcji nawierzchni 

� Warstwa ulepszonego podłoŜa (WUP)– wierzchnia warstwa podłoŜa gruntowego nawierzchni 
ulepszona w celu: zwiększenia nośności gruntu rodzimego, ochrony gruntu rodzimego przed 
deformacjami spowodowanymi ruchem technologicznym, zwiększenie odporności 
nawierzchni na powstanie wysadzin, właściwego wbudowania i zagęszczenia w-w leŜących 
wyŜej. 

� Warstwa odcinająca – warstwa separująca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub WUP 
(o ile wykonane są z materiału ziarnistego) od przenikania drobnych cząstek ze spoistego 
podłoŜą gruntowego. Mogą to być geosyntetyki a w przypadku uzasadnień ekonomicznych –
dobrze uziarniony piasek. 

� Warstwa odsączająca - warstwa zapewniająca odprowadzenia wody przedostającej się do 
spodu nawierzchni. W szczególnych przypadkach  rolę w-wy odsączającej moŜe pełnić w-wa 
mrozoochronna lub WUP, przy czym w-wy te muszą być wykonane z materiału 
niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu i współczynniku filtracji.  

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 

Dokumentacja powykonawcza - zbiór wszystkich dokumentów kontraktowych (umowy) z 
odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami wykonanych badań, 
pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót oraz zestawienie ich 
ilości i rozliczeń, stanowiący podstawę do oceny i odbioru końcowego. 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów; pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

PodłoŜe gruntowe nasypu lub wykopu – strefa gruntu rodzimego poniŜej spodu budowli ziemnej, 
której właściwości mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli ziemnej.  

PodłoŜe gruntowe nawierzchni – strefa gruntu rodzimego lub nasypowego poniŜej spodu konstrukcji 
nawierzchni, której właściwości mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację nawierzchni. 
Zakres i częstotliwość badań podłoŜą nawierzchni uzaleŜniona jest od złoŜoności warunków 
gruntowych i określają je odrębne przepisy.  

Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez 
InŜyniera, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant  - uprawniona fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) 
istniejącego połączenia. 

Przepisy obowiązujące – przepisy aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, obwieszczeń i innych) 
aktualnych w chwili prowadzenia przedsięwzięcia budowlanego. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, rurociąg itp. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz terminowego 
zakończenia realizacji zadania budowlanego lub ułatwiające tę realizację, w tym równieŜ dostarczania 
robocizny, materiałów i sprzętu. 

Roboty tymczasowe i towarzyszące – opisano w pkt. 1.1.4. 

Specyfikacje techniczne - zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, 
kontroli, obmiaru, odbioru i płatności za roboty.  

Spód konstrukcji – spód najniŜszej warstwy spoczywającej  na podłoŜu gruntowym nawierzchni lub 
na WUP.  

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i innymi dokumentami umowy. 

Wymagania krajowe - załączniki krajowe do norm europejskich, wymagania techniczne, 
specyfikacje techniczne lub inne dokumenty przenoszące zapisy norm serii PN_EN, jakie zostaną 
uznane przez Zarządcę drogi za obowiązujące w odniesieniu do stosowanych materiałów i technologii. 

Wykonawca - osoba prawna bądź fizyczna, z którą Zamawiający zawarł umowę na warunkach 
określonych w kontrakcie o wykonanie robót i usług w wyniku wyboru ofert lub jej legalni następcy 
prawni. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjna 
lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - 
uŜytkowych; zadanie moŜe polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna zlecająca wykonanie robót na warunkach określonych w 
umowie i występująca jako strona zawartej umowy z Wykonawcą. Zamawiający jest równoznaczny z 
Inwestorem lub z Inwestorem Zastępczym jeŜeli taki będzie ustanowiony. 

Zarządca Drogi – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego 
właściwości naleŜą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu , utrzymania i 
ochrony dróg. 

Pozostałe definicje ujęto w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. W 
przypadku braku definicji w ST, moŜna korzystać z norm bądź opracowań wydawnictw 
specjalistycznych. 

1.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 
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� Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przeprowadzić inwentaryzację w terenie. 

� Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Jest zobowiązany do wdroŜenia 
sposobu zabezpieczenia terenu na czas robót (w uzgodnieniu z zamawiającym), 
oznakowania odcinka robót oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na 
drodze oraz na terenie Inwestycji od momentu przekazania placu budowy do odbioru 
końcowego robót (łącznie z okresem utrzymania robót). 

� Roboty powinny być wykonane z ponad normatywną starannością zgodnie z: 

- dokumentacją projektową i ST, 

- wiedzą techniczną, 

- obowiązującymi przepisami ( szczególności z przepisami BHP), 

- oczekiwaniami Zamawiającego , 

- z uzgodnieniami i decyzjami. 

1.1.6.1 Organizacja placu i zaplecza budowy 
Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy naleŜy do obowiązków Wykonawcy.  
Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy w określonym w dokumentach umowy 
terminie, placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz zatwierdzoną dokumentację projektową wraz z ST, a takŜe 
inne dokumenty niezbędne do przystąpienia robót określone w dokumentach umowy lub w aktach 
prawnych. 
Zamawiający winien przekazać egzemplarze: dokumentacji technicznej (projekty, przedmiary, inne) i 
ST.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie zaplecza budowy (łącznie z drogami 
dojazdowymi i utwardzeniem nawierzchni jeŜeli będzie to konieczne), w miejscu uzgodnionym z 
Zamawiającym i Właścicielem terenu, na którym planowana będzie zaplecze. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za umowy pomiędzy Wykonawcą a Właścicielem terenu m.in. w kwestii kosztów 
dzierŜawy, ewentualnych odszkodowań itp. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zuŜycia mediów na zapleczu i 
placu budowy: tj. elektryczności, gazu i wody. Wykonawca powinien mieć dostęp do sieci 
internetowej. 
Wykonawca zobowiązany do jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w naleŜytym stanie 
gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 
Teren zaplecza oraz teren budowy powinny zostać tak zagospodarowane aby zapewnić bezpieczne 
składowanie materiałów oraz organizacja terenów nie będzie wpływała niekorzystnie na otaczającą 
zabudowę i osoby trzecie. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania i obsługi 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, zapory, kładki dla pieszych itp. Wykonawca powinien zatrudnić dozorców i jest 
zobowiązany do podjęcia wszelkich innych środków niezbędnych dla ochrony robót, bezpieczeństwa 
pojazdów i pieszych. 
Wykonawca musi zapewnić w dzień i w nocy stałą i dobrą widoczność tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez 
InŜyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do indywidualnego powiadomienia o rozpoczętych robotach 
następujące jednostki: StraŜ PoŜarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz przewoźników komunikacji 
publicznej.  
Wykonawca wykona i uzgodni, jeśli Zamawiający uzna to zastosowane, projekt zagospodarowania 
placu budowy, utrzymania czystości dróg publicznych i ulic znajdujących się w obrębie placu budowy 
bądź obsługujących plac budowy. Projekt dotyczy równieŜ wykonania odpowiednich zabezpieczeń 
chodników i jezdni przyległych do prowadzonej budowy.  
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1.1.6.2 Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie jezdni, projekt zabezpieczenia robót 
na czas trwania budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu 
publicznego {dojścia i dojazdy (zaopatrzenia i słuŜby komunalne)} do firm oraz do posesji w okresie 
trwania realizacji inwestycji, aŜ do zakończenia robót i ich odbioru końcowego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego w 
obrębie placu budowy zgodnie z projektem zabezpieczenia robót (wykonanie projektu jest po stronie 
Wykonawcy robót) trwania robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wdroŜenia zatwierdzonego projektu 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt 
zabezpieczenia robót powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę i uzgadniany z 
Zamawiającym oraz z Zarządzających Ruchem.  

1.1.6.3 Obsługa geodezyjna 
ZałoŜono, Ŝe Zamawiający nie wskazuje lokalizacji i współrzędnych punktów głównych trasy oraz 
reperów w terenie. 
W przypadku, gdy Zamawiający wskaŜe lokalizację punktów i reperów w terenie, 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.  
Wykonawca zapewni bieŜąca obsługę geodezyjną ( w tym tyczenie punktów głównych oraz reperów 
roboczych) łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót.  
Wykonawca będzie przekazywał InŜynierowi Budowy odpowiednie opracowania (uzgodnione z 
Zamawiającym) z wszelkich prac geodezyjnych 
Wykonawca zabezpieczy poziomą osnowę geodezyjną w oparciu o opracowanie dotyczące tego typu 
zabezpieczeń. W przypadku gdy Zamawiający nie przekazuje w/w opracowania, Wykonawca 
powinien zapewnić wykonanie dokumentacji zabezpieczenia osnowy i przekazać ją Zamawiającemu.  
W razie konieczności Wykonawca odtworzy osnowę geodezyjną w miejscach gdzie jej nie ma. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiarów przy wykorzystaniu swoich słuŜb 
geodezyjnych. 
W przypadku występowania róŜnic w pomiarach ( wykonanych przez Zamawiającego i Wykonawcę), 
Wykonawca wykona ponownie pomiary i przekaŜe odpowiednie dokumenty Zamawiającemu. Koszty 
ponownych pomiarów ponosi strona, która błędnie wykonała te pomiary, chyba, Ŝe strony zadecydują 
inaczej.  
Pomiary geodezyjne sieci, elementów odwodnienia muszą być dokonane przed ich zasypaniem.  

1.1.6.4 Dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja projektowa w trakcie 
prowadzenia robót, dokumentacja wykonana przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót zajdzie konieczność uzupełnienia lub aktualizacji dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca uzupełnia lub aktualizuje dokumentację i 
odpowiednie ST na własny koszt, uzgodni je (w razie konieczności uzyska prawomocne decyzje) oraz 
przedłoŜy je InŜynierowi do zatwierdzenia.  
Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do wykonania następujących opracowań: 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- program zapewnienia jakości robót 
- ew. projekt zagospodarowania zaplecza budowy 
- dokumentacje wymagane w uzgodnieniach uzyskanych do projektu budowlanego i 

wykonawczego 
- dokumentacje dot. organizacji ruchu zstępczego/zabezpieczenia na czas robót przed 

rozpoczęciem robót lub wymaga uaktualnienia 
-  ewentualna dokumentacja wymagana w uzgodnieniach uzyskanych do projektu 
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- dokumentacje robót towarzyszących i tymczasowych oraz wszelkich prac technologiczno-
organizacyjnych oraz dokumentacje robocze 

- inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umowy albo wynikające z konieczności 
wykonania 

- opracowania wskazane bądź wynikające z postanowień decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych. 

1.1.6.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy Dokumentacja 
projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez InŜyniera stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach bądź nieokreślenia w umowie waŜności poszczególnych 
dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ich waŜności: 

1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umową  
2) Specyfikacje Techniczne; 
3) Dokumentacja Projektowa. 
4) Przedmiar robót (wyceniony i po korekcie arytmetycznej) 

WaŜność w/w dokumentów moŜe by skorygowana przez Zamawiającego na etapie przetargu.  
Uwaga. Specyfikacja Techniczna i przedmiar jest zawsze uzupełnieniem dokumentacji projektowej co 
oznacza Ŝe wymagania dla robót mogą być opisane zamiennie (uzupełniać się) w powyŜszych 
opracowaniach, przy załoŜeniu, Ŝe będzie opracowany przedmiar robót. 
 Wykonawca na etapie postępowania przetargowego ma obowiązek zapoznania ze wszystkimi 
dokumentami, a wszelkie nieścisłości między powyŜszymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 
naleŜy wyjaśnić przed rozstrzygnięciem ofert. Uchybienia ze strony Wykonawcy w tej kwestii, nie 
mogą wpłynąć na roszczenia w stosunku do Zamawiającego, przed i w trakcie trwania budowy.     
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach umowy, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST są uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
JeŜeli została określona wartość minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty 
powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przewaŜającej mierze w pobliŜu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, 
ale osiągnięta zostanie moŜliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli (spełnienie 
odpowiednich warunków wynikających z Prawa Budowlanego), to InŜynier Budowy moŜe 
zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednakŜe takie roboty lub materiały 
mogą być uznane za wadę, wówczas InŜynier zobowiązany jest do naliczenia potrąceń, natomiast 
Zamawiający powinien zmienić czas utrzymania gwarancji. 
W przypadku, gdy jakość jest niezadowalająca to takie materiały muszą być zastąpione innymi, a dany 
element budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.1.6.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W okresie trwania realizacji umowy, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca musi 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na placu budowy i wokół niego w celu uniknięcia wszelkich 
zagroŜeń i uciąŜliwości wynikających ze skaŜenia, hałasu i innych czynników. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca musi spełnić następujące warunki: 
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a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe muszą być tak 
wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 

b) plac budowy i wykopy muszą być tak utrzymywane, aby nie gromadziła się woda stojąca, 
c) istniejący drzewostan w pobliŜu prowadzenia robót musi być zabezpieczony przed 

uszkodzeniem,  
d) muszą być podjęte odpowiednie działania zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi 
substancjami; 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
- moŜliwością powstania poŜaru. 

Kary za zniszczony drzewostan obciąŜają Wykonawcę. 
Opłaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji budowy norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜają Wykonawcę.  

1.1.6.7 Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, a w związku z tym musi 
dysponować określonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzętem przeciwpoŜarowym na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez poŜar będący skutkiem realizacji robót 
lub wywołany przez personel Wykonawcy. 

1.1.6.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia i odpady 
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, a 
takŜe materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a których szkodliwość 
po zakończeniu robót zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
odpowiednich wymagań (ustawa o odpadach i ustawa o wyrobach budowlanych) i za zgodą 
Zamawiającego i InŜyniera Budowy, jeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów wydaną przez właściwy organ administracji 
państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a spowodowało to 
jakiekolwiek zagroŜenia dla środowiska, to konsekwencje z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów ( w tym niebezpiecznych) powstałych 
podczas wykonywania prac. Przez odpady naleŜy rozumieć materiały pochodzące z rozbiórki nie 
nadające się do ponownego wbudowania lub odzysku oraz z robót ziemnych. Na Wykonawcy ciąŜy 
obowiązek wywozu odpadów na wybrane przez siebie składowisko i poniesienie kosztów składowania 
i/lub utylizacji.  
Wykonawca lub jego przewoźnik zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów ( zgodnie z przepisami)  

1.1.6.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony własności publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 
JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub otworzy uszkodzoną własność lub/i  poniesie 
koszty wypłaty odszkodowań z tytułu zniszczeń i uszkodzeń. Stan naprawionej własności nie moŜe 
być gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 
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Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak przewody, 
rurociągi, kable teletechniczne itp. 
Prace na czynnych sieciach naleŜy wykonać pod nadzorem administratorów lub właścicieli  sieci. 
Podczas przebudowy sieci naleŜy zachować ciągłość w dostawie mediów bądź w odprowadzeniu 
ścieków. W przypadku konieczności przebudowy kolizyjnego uzbrojenia nie będącego własnością 
Zamawiającego gdy administratorzy wniosą o podniesienie standardu przebudowywanej sieci, 
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznakowania i 
zabezpieczenia urządzeń obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdemontowane skrzynki 
ochronne, włazy i inne elementy Ŝeliwne, które nie będą wykorzystane podczas budowy i po 
zakończeniu naleŜy zdać protokolarnie właścicielom sieci, chyba Ŝe postanowiono inaczej.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń obcych Wykonawca musi bezzwłocznie 
poinformować InŜyniera i odpowiednie władze oraz współpracować z nimi dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
W przypadku lokalizacji odkładu poza terenem budowy, Wykonawca jest zobowiązany po 
zakończeniu robót uporządkować teren i doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót w sposób 
ustalony z właścicielem działki, na której zorganizowano tymczasowy odkład.  
W trakcie trwania robót Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania studni i włazów będących w 
obrębie przebudowywanych lub budowanych  dróg tj. dostosowania wysokości do projektowanych 
nawierzchni – w przypadku gdy w przedmiarze nie ujęto odrębnej pozycji regulacji studni lub włazów 
naleŜy uznać Ŝe roboty te będą ujęte w cenie wykonania  poszczególnych warstw ścieralnych 
nawierzchni. 
W tym celu zaleca się dokonanie inwentaryzacji włazów i skrzynek na etapie zamówienia publicznego 
na roboty budowlane. 
Zamawiający moŜe zadecydować o ryczałtowym rozliczeniu pozycji dot. regulacji ale kwestię tę 
naleŜy rozstrzygnąć przed rozpoczęciem robót budowlanych.  
Wszystkie zwieńczenia studni, studzienek itp. znajdujące się w liniach rozgraniczających dróg muszą 
posiadać odpowiednią klasę obciąŜeń  zgodnie z normą PN-EN.  

1.1.6.10 Ograniczenie obciąŜeń na osi pojazdów 
Wykonawca musi stosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu po drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Na stosowanie do transportu pojazdów ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyskać od 
odpowiednich władz niezbędne zezwolenia. Wykonawca zobowiązany jest do kaŜdorazowego 
powiadamiania InŜyniera o fakcie uŜycia pojazdów ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg spowodowane ruchem tych 
pojazdów. Wszelkie naprawy naleŜy prowadzić w uzgodnieniu z zarządcą uszkodzonej drogi. 
Wykonawca nie moŜe uŜywać pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi na istniejących i 
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i jest zobowiązany do naprawy 
uszkodzonych elementów na własny koszt zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

1.1.6.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących BHP.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać w naleŜytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne, sprzęt i odpowiednia odzieŜ słuŜące ochronie Ŝycia i zdrowia oraz zapewniające 
bezpieczeństwo osób zatrudnionych na budowie.  
Wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie 
umownej. 
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Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy –Prawo budowlane sporządzi plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (bioz). 

1.1.6.12 Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i sieci 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę zinwentaryzowanych i nie inwentaryzowanych sieci.  
W przypadku zniszczenia sieci zinwentaryzowanej Wykonawca  zobowiązany jest do jej odtworzenia 
i podłączy do odbiorników na własny koszt (jeśli zajdzie konieczność, uzyska wszelkie zgody stron 
zainteresowanych a takŜe wykona dokumentację projektową). 
W przypadku zerwania sieci nie zinwentaryzowanej Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie   
dokumentacji przebudowy staniu istniejącego w sposób zapewniający sprawne jego działanie.  
Koszt dokumentacji przebudowy nie zinwentaryzowanej sieci oraz robót budowlanych w tym zakresie 
powinien pokryć Zamawiający, chyba Ŝe strony umowy ustalą inaczej lub w SIWZ zapisano inaczej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wykonywanych elementów budowli i wszelkich 
materiałów i urządzeń uŜywanych do prowadzenia robót od daty rozpoczęcia robót do ich zakończenia 
i odbioru końcowego. W okresie tym obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowej 
i jej elementów w zadowalającym stanie. 
JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W 
przeciwnym przypadku InŜynier ma prawo wstrzymać roboty.  

1.1.6.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany równieŜ) wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty.  
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków gdy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera.  

1.1.6.14 Stosowanie  norm i zbiorów przepisów prawnych 
a) Normy nie są aktem prawnym. NaleŜy pamiętać, Ŝe powołane normy nie są dokumentem do 

obligatoryjnego stosowania (chyba Ŝe zostały przywołane w akcie prawnym ) co oznacza, Ŝe 
materiały przeznaczone do wbudowania mogą wykazywać zgodność z wymaganiami 
podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty wymienione w ustawie 
o wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, 
krajowe specyfikacje techniczne państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne. 

b) Za wyroby budowlane uwaŜa się te, które znalazły się w załącznikach mandatów na normy 
zharmonizowane lub posiadają europejskie oceny  techniczne. 

c) W poszczególnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. „Przepisy związane” powołano 
normy w oparciu, o które wykonano ST i dokumentacje techniczną oraz zalecane do 
wykorzystania w trakcie realizacji budowy. Producenci materiałów budowlanych mogą 
oferować wyroby wykonane zgodnie z innymi niŜ przywołane w specyfikacji technicznej 
normami, bądź teŜ z dokumentami wymienionymi w ppkt. a- ten sam materiał moŜna badać 
pod róŜnym kątem: zastosowania, przydatności etc.). 

d) JeŜeli dla wymagań jednego materiału budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca się 
stosowanie  tylko jednej wybranej normy (badanie materiałów powinno odbywać się na 
podstawie norm powiązanych z  wybraną normą).  



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--0088..0011..  WWyymmaaggaanniiaa  ooggóóllnnee 

237 
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

e) W ST podano równieŜ wycofane normy branŜowe i normy PN z rozszerzeniem branŜowym, 
mające charakter uzupełnienia danych nie ujętych w normach kwalifikacyjnych np. sposób 
transportu materiałów i ich przechowywania, bądź częstotliwości badań i kontroli danego 
asortymentu robót. Dopuszcza się stosowanie norm branŜowych na zasadzie dobrowolności 
pod warunkiem, Ŝe nie zawierają nieaktualnych danych technicznych.  

f) Za zgodą Zamawiającego/ InŜyniera budowy moŜna stosować materiały wg wycofanych norm. 
Normy wycofane prezentują mniej nowoczesne rozwiązania z punku widzenia postępu 
naukowo- technicznego w stosunku do norm aktualnych ale nie oznacza to, Ŝe ich stosowanie 
jest błędne.  

g) W przypadku gdy powołane normy są normami krajowymi, mogą być równieŜ stosowane inne 
odpowiednie normy (zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajów 
członkowskich UE) zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. RóŜnice 
pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi do zatwierdzenia. Niniejszy ppkt moŜe 
być przyjęty pod warunkiem Ŝe zostaną zachowane przepisy podane w punkcie 2.  

h) ZałoŜono, Ŝe od rozpoczęcia robót budowlanych, aŜ do ich zakończenia, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów (z zastrzeŜeniem zapisu poniŜej) o ile w warunkach umowy nie postanowiono 
inaczej. 

i) Wszelkie wątpliwości dotyczące wymagań normowych wyrobów i wykonania robót naleŜy 
rozwiązać z InŜynierem Budowy lub/i Zamawiającym, mając na uwadze prawidłowe 
wykonanie robót zgodne ze sztuką budowlaną i zapewnienie odpowiedniego materiału 
zgodnego z przepisami.  

Uwaga. Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych branŜy drogowej oparto głównie o 
aktualne (na dzień ich wykonania) opracowania (w tym wytyczne) i normy. ZałoŜono, Ŝe w chwili 
rozpoczęcia postępowania przetargowego bądź budowy będą obowiązywać wydania aktualne na dzień 
postępowania lub rozpoczęcia budowy (wyjątek: w akcie prawnym lub normie przewidziano okres 
przejściowy lub podano inne informacje wykluczające niniejsze załoŜenie). Ostateczna decyzja i 
odpowiedzialność o zastosowaniu aktualnych bądź wycofanych norm i przepisów naleŜy jednak do 
Zamawiającego.     

1.1.6.15 Wykopaliska 
W przypadku odkrycia przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie iŜ są one zabytkiem, 
Wykonawca jest obowiązany wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot i 
zabezpieczyć, przy uŜyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem 
Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko niezwłocznie naleŜy zgłosić (dla zachowania porządku 
winien to zrobić InŜynier Budowy ale strony powinny ustalić między sobą) Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków. W przypadku gdy po 8 dniach Wojewódzki Konserwator Zabytków nie 
dokona oględzin znaleziska, roboty moŜna kontynuować. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy naleŜy umieścić pod opieką i w gestii 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera Budowy i postępować zgodnie 
z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, InŜynier Budowy po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę umowną 
(jeŜeli taka cena podlega negocjacjom). 
Wykonawca powinien zapewnić - jeŜeli wynika to z przepisów prawa, uzgodnień i zapisów SIWZ - 
przez okres realizacji budowy nadzór archeologiczny (w razie konieczności równieŜ nadzór 
konserwatorski) oraz wykonanie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych. Koszt 
ewentualnego nadzoru konserwatorskiego i ewentualnych badań ratowniczych moŜna poznać dopiero 
w trakcie budowy.  
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W przypadku znalezienia niewypału lub nie wybuchu: naleŜy zachować środki ostroŜności, 
zabezpieczyć teren przed osobami trzecimi (w miejscu duŜego natęŜenia ruchu pieszego – wygrodzić 
miejsce znaleziska i poprowadzić ruch w bezpiecznej odległości), powiadomić niezwłocznie policję 
lub patrol saperski.  
W przypadku odkrycia szczątków ludzkich naleŜy zastosować się do ustawy o cmentarzach i 
chowaniu zmarłych ( Dz.U z 2000 nr 23,poz.295 z późn. zm.). 

 

1.2 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

Nazwy handlowe materiałów uŜyte w dokumentacjach przetargowych i dokumentacji technicznej 
powinny być traktowane jako definicja standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe 
zastosowanych materiałów. 
W przypadku wystąpienia w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz przedmiarach 
robót nazwy producenta materiałów montaŜowych lub innych danych sugerujących producenta, 
Wykonawca moŜe zastosować materiały lub systemy montaŜowe równowaŜne jeŜeli zostaną  
spełnione jednocześnie poniŜsze warunki: 

• Materiały lub/i systemy montaŜowe muszą być zgodne ze standardami i 
wymaganiami zarządzającego daną infrastruktur ą sieciową lub drogą. Wykonawca 
uzyska uzgodnienie w tej kwestii stron zainteresowanych i w razie konieczności 
opracuje zamienną dokumentacje techniczną,  

• Materiały lub/i systemy montaŜowe muszą być zgodne z oczekiwaniami i 
zaakceptowane przez Zamawiającego 

• Materiały lub/i systemy montaŜowe muszą być zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

Przy wykonaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane określone definicyjnie w 
rozporządzeniu Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011(art. 2 pkt. 1) 
jako : „kaŜdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego 
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na 
właściwości uŜytkowe obiektów budowlanych  w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących 
obiektów budowlanych” . Zestaw oznacza wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego 
producenta jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone aby 
mogły zostać włączone w obiektach budowlanych”. 

InŜynier Budowy moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które spełniają jeden z warunków:  
a) wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską 
oceną techniczną, który został wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem EU 
305/2011- oznakowanie CE takiego wyrobu określa załącznik, o którym mowa w ustawie o 
wyrobach budowlanych. Dla takiego wyrobu producent wydaje przed oznakowaniem CE 
deklaracje właściwości uŜytkowych.  
Od obowiązku wystawienia DUW dla wyrobu objętego normą zharmonizowaną moŜna odstąpić 
przy spełnieniu  warunków podanych w art. 5  rozporządzenia nr 305/2011. 
b) wyrób budowlany nieobjęty jest normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres 
koegzystencji o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia 305/2011 i dla którego nie została 
wydana europejska ocena techniczna, moŜe być wprowadzony do obrotu jeśli został oznakowany  
znakiem B, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych. Na dzień 
dzisiejszy tj. październik 2013 producent wydaje przed oznakowaniem B, krajow ą deklarację 
zgodności producenta. 
c) wyrób budowlany jest nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 
technicznych ( tj. norm zharmonizowanych i europejskich  dokumentów oceny przyjętych przez 
Jednostki Oceny Technicznej do celów wydawania europejskich ocen technicznych ), moŜe być 
udostępniony na rynku krajowym, jeŜeli został legalnie wprowadzony do obrotu  w innym kraju 
członkowskim UE lub EFTA-stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego 
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właściwości umoŜliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane  
zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno- budowlanych, oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem budowanym udostępnionym na rynku 
krajowym  przekazuje się informacje o jego właściwościach uŜytkowych oznaczonych zgodnie z 
przepisami państwa, w których wyrób został wprowadzony do obrotu , instrukcje stosowania i 
obsługi oraz informacje dotyczące zagroŜenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten 
stwarza podczas stosowania i uŜytkowania.  
d) wyroby o których mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone 
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z wyłączeniem wyrobów objętych 
normą zharmonizowaną i europejską oceną techniczną, wykonane wg indywidualnej dokumentacji 
technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent 
wydała oświadczenie , Ŝe zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz 
przepisami. Indywidualna dokumentacja powinna zawierać: 

- opis rozwiązania konstrukcyjnego, 
- charakterystykę materiałową, 
- informację dot. projektowanych właściwości uŜytkowych wyrobu budowlanego,  
- określenie warunków jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,  
- instrukcja obsługi i eksploatacji –w miarę potrzeb 

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. d) powinno zawierać: nazwę i adres wydającego oświadczenie, 
nazwę wyrobu i miejsce jego wytworzenia, identyfikację dokumentacji technicznej, stwierdzenie 
zgodności wyrobu z dokumentacją techniczną oraz przepisami, adres obiektu w którym wyrób ma być 
zastosowany, miejsce i datę wystawienia oświadczenia oraz podpis wydającego oświadczenie. 

Uwaga. Wyroby które były wprowadzone do obrotu (dystrybucji) przed 1.07.2013, a są objęte normą 
zharmonizowaną lecz nie oznakowane znakiem CE lecz znakiem B (wcześniej Producent miał 
moŜliwość zastosowania systemu krajowego  lub europejskiego) nie muszą mieć wydanej deklaracji 
właściwości uŜytkowych, lecz waŜną deklarację zgodności producenta. Dla wyrobów objętych 
normami zharmonizowanymi wprowadzonymi do obrotu po dacie 1.07.2013 Producent musi wystawić 
deklarację właściwości uŜytkowych  

Deklaracja właściwości uŜytkowych (DWU), powinny znaleźć się następujące dane: 
− nr deklaracji, 
− określenie typu wyrobu dla którego została sporządzona deklaracja (z podaniem kodów i 

numerów partii, serii), 
− system lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości uŜytkowych  wyrobu budowlanego 
− numer referencyjny i datę wydania normy  zharmonizowanej lub europejskiej oceny 

technicznej , która została zastosowana do oceny  kaŜdej zasadniczej charakterystyki,  
− w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji 

projektowej  oraz wymagania które wyrób spełnia zgodnie z zapewnieniem producenta, 
odpowiednich zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu zgodnie z mającą 
zastosowanie specyfikacją zharmonizowaną, 

− właściwości uŜytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego 
odpowiednich dla deklarowanego  zamierzonego zastosowania (ń), 

− w stosownych  przypadkach  właściwości uŜytkowe  wyrobu budowlanego, wyraŜone w 
poziomach lub klasach  lub w sposób opisowy, jeśli jest to konieczne, na podstawie obliczeń w 
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, 

− właściwości uŜytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, które wiąŜą się z 
zamierzonym zastosowaniem (-niami) z uwzględnieniem przepisów odnoszących się do 
zamierzonego zastosowania(ń) w miejscu, gdzie producent zamierza udostępnić wyrób na 
rynku,  

− dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do których nie są deklarowane 
Ŝadne właściwości uŜytkowe, litery NPD (tj. właściwości uŜytkowe nieustalone),  

− danego wyrobu budowlanego wydano europejską ocenę techniczną , właściwości uŜytkowe 
tego wyrobu budowlanego ,wyraŜone w poziomach lub klasach , lub w sposób opisowy , w 
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odniesieniu do wszystkich zasadniczych charakterystyk zawartych w odnośnej europejskiej  
ocenie technicznej.    

Dla kaŜdego wyrobu udostępnianego na rynku dostarcza się kopię deklaracji właściwości uŜytkowych 
w formie papierowej ( na Ŝądanie odbiorcy) lub przesłanie w formie elektronicznej, wyjątkowo 
zgodnie z warunkami w/w rozporządzenia  deklaracja moŜe być udostępniona na stronie internetowej. 
DWU jest dostarczana lub udostępniana w języku państwa, w którym  wyrób jest  udostępniony.  

Do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian w ustawie o wyrobach budowlanych o w prowadzaniu 
wyrobów do obrotu, system krajowy będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach ze 
szczególnym uwzględnieniem krajowych aprobat technicznych. Szczegółowe informacje dotyczące 
udostępniania wyrobów budowlanych po 1.07.2013 podano na stronie internetowej Instytutu Techniki 
Budowlanej - jednostki notyfikowanej do realizacji zadań określonych w rozporządzeniu nr 305/2011.  

Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowiązku okazania aprobat 
technicznych i deklaracji zgodności producenta, na Ŝądanie klienta. 

Producent powinien załączyć odpowiednie informacje do partii wyrobu zawierające następujące 
dane: 

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM 
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć 
informację zawierającą: 
1)   określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
2)   identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i 
klasę według specyfikacji technicznej; 
3)   numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego; 
4)   numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
5)   inne dane, jeŜeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
6)   nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 
zgodności wyrobu budowlanego. 
 
OZNAKOWANIE  CE 
 
Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowiązany jest dołączyć informację 
na której będzie: 
1) znak zgodności 
2) dwie ostatnie cyfry roku , w którym  zostało ono zamieszczone po raz pierwszy  
3) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujący pozwalający określić te dane  
4) niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii) 
5) numer referencyjny DUW 
6) numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikującej (jeśli brała udzial) 
7) odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej 
8) zamierzone stosowanie wyrobu (określone w zastosowanej specyfikacji)  
9) poziom zadeklarowanych właściwości uŜytkowych  
10) piktogramy i znaki wskazujące na szczególne zagroŜenie lub zastosowanie.  
 
Identyfikacja wyrobu jest powiązana z badaniami i kontrolą wyrobów, wykonywanymi podczas 
zakładowej kontroli produkcji (ZKP). Np.  badana jest partia wyrobów wg zasad określonych w ZKP i 
wyroby, które przeszły badania z wynikiem pozytywnym otrzymują ten sam numer partii. 
Gdy wielkość lub charakter wyrobu uniemoŜliwiają zamieszczenie w/w danych, informacje te muszą 
sie znaleźć na opakowaniu lub dokumencie towarzyszącemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia 
aby wyrobowi towarzyszyły instrukcje obsługi i informacje o bezpieczeństwie w języku określonym 
przez dane państwo członkowskie 
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W/w informacje naleŜy dołączyć do wyrobu budowlanego w sposób określony w rozporządzeniach 
lub w sposób umoŜliwiający zapoznanie się z nimi przez stosującego ten wyrób. 
KaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać w/w informację, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe równieŜ muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi Budowy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyŜszych wymagań będą odrzucone. 

1.2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem 
przed rozpoczęciem robót. Nie później jednak niŜ 2 tygodnie przed zaplanowanym uŜyciem 
materiałów Wykonawca musi dostarczyć InŜynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane świadectwa 
badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów oraz przekazanie dokumentów o których 
mowa w pkt.2. 
W przypadku nie zaakceptowania przez InŜyniera materiału ze wskazanego źródła Wykonawca ma 
obowiązek przedstawiania do akceptacji InŜyniera materiału z innego źródła. 
Zatwierdzenie przez InŜyniera partii materiałów z danego źródła nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z 
tego źródła będą przez InŜyniera dopuszczone do wbudowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieŜąco badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST i innych przepisów odrębnych. 
Badania dotyczą głównie materiałów które nie są wyrobami budowlanymi w myśl ustawy o wyrobach 
budowlanych lub są wyrobami budowlanymi, które ze względu na specyfikę danego asortymentu 
robót wymagają prowadzenia kontrolnych badań bieŜących.   

1.2.2 Pozyskanie materiałów poza miejscem budowy 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia InŜynierowi wymaganych dokumentów przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawia InŜynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji materiałów. 
Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe na podstawie próbek pobranych ze źródła nie moŜna dokładnie określić 
granic zalegania materiałów i Ŝe mogą wystąpić normalne wahania ich cech, InŜynier moŜe polecić 
selekcję materiału z danej części źródła oraz moŜe odrzucić cześć źródła jako nie nadającą się do 
eksploatacji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych (a 
zwłaszcza spełnienie wymagań normowych) materiałów z jakiegokolwiek źródła oraz ponosi wszelkie 
koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów. 
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy powinny być wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład. 
ZałoŜono, Ŝe wywóz gruntu z odkładu i poniesienie kosztów składowania na składowisku zapewni 
Wykonawca.  
Wykonawca nie moŜe prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie placu budowy poza wykopami 
wyszczególnionymi w dokumentach umowy bądź tymi, na które InŜynier wyraził pisemną zgodę. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw lub 
gruntów powinny być składowane w hałdach i wykorzystane przy zasypce (jeŜeli ich przydatność jest 
zgodna z wymogami normowymi i STWiORB) lub do rekultywacji. Niewykorzystany humus winien 
być rozplantowany lub przewieziony na teren wskazany przez InŜyniera Budowy. Sposób 
postępowania z humusem nie moŜe odbiegać od ewentualnych wytycznych podanych decyzji o 



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--0088..0011..  WWyymmaaggaanniiaa  ooggóóllnnee 

242 
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

uwarunkowaniach środowiskowych lub z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania 
jeŜeli taki był opracowany. 
Po zakończeniu eksploatacji źródła materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do 
wyrobisk ewentualnie na składowisko Wykonawcy. Skarpy powinny być złagodzone w stopniu jak 
najbardziej zbliŜonym do ukształtowania otaczającego terenu, nadkład równomiernie rozłoŜony i 
pokryty roślinnością. 
Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami 
obowiązującymi na danym obszarze. 

1.2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 

Ze względu na to Ŝe większość materiałów (głównie mieszanek mineralnych) podlega systemowi 
oceny zgodności nie przewiduje się wykonania inspekcji InŜyniera Budowy na wytwórniach 
materiałów. 
Za zgodą producenta InŜynier moŜe pobrać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości we 
własnym zakresie.  

1.2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca musi wywieźć z placu budowy i zutylizować 
na własny koszt. 
JeŜeli materiały nie zbadane (nie spełniają wymagań pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane przez 
InŜyniera zostaną wbudowane, Wykonawca musi liczyć się z nie przyjęciem robót, usunięciem 
materiału i niezapłaceniem za wykonanie tych robót oraz z konsekwencjami prawnymi jeŜeli 
materiały stanowiące wyroby budowlane nie spełniają wymogów ustawy o wyrobach budowlanych i 
rozporządzenia UE. 

1.2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca musi zapewnić takie składowanie materiałów, aby były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami 
ST, a takŜe były dostępne do kontroli. 
Po zakończeniu robót Wykonawca musi doprowadzić miejsca czasowego składowania materiałów do 
ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z InŜynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera. 

1.2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umowy przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomić InŜyniera 
o rodzaju wybranego materiału co najmniej 2 tygodnie przed jego uŜyciem. JeŜeli materiał będzie 
wymagał przeprowadzenia badań, okres ten musi być odpowiednio przedłuŜony. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniany bez zgody InŜyniera. 
JeŜeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiałów to o zastosowaniu innych 
materiałów niŜ podanych w dokumentacji decyduje InŜynier w porozumieniu z Projektantem. 
Materiały te muszą jednak posiadać parametry równowaŜne w stosunku do materiałów załoŜonych w 
dokumentacji technicznej i spełniać wymagania ustawy o wyrobach budowlanych. 

1.2.7 Materiały pochodzące z rozbiórki 

Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania traktuje się jako odpad 
i muszą być zagospodarowane przez Wykonawcę robót zgodnie z ustawą o odpadach. Przyjmuje się 
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Ŝe Wykonawca wywiezie gruz na składowisko odpadów przez siebie wskazane i poniesie koszty 
składowania lub/ i utylizacji.  
Za zgodą Zamawiającego do ponownego wbudowania moŜna wykorzystać pełnowartościowe 
materiały porozbiórkowe. NaleŜy mieć przy tym na uwadze konieczność przeprowadzenia badań, 
które potwierdziłyby zgodność cech wytrzymałościowych i wizualnych z wymaganiami podanymi w 
normach, wytycznych krajowych i wymaganiami podstawowymi określonymi w  art. 5 Prawa 
Budowlanego.  
Ze względu na fakt, Ŝe materiał taki nie jest nowym wyrobem budowlanym wprowadzanym do obrotu, 
proces proceduralny w zakresie certyfikacji materiału z oczywistych względów nie występuje. 
W przypadku zastosowania materiałów porozbiórkowych koszt wykonania danego asortymentu robót 
powinien zostać odpowiednio przewartościowany  w stosunku do materiału nowego. 
W szczegółowych specyfikacjach lub przedmiarach robót mogą pojawić się uszczegółowienia, które 
materiały moŜna wykorzystać do ponownego wbudowania. W przypadku braku danych na temat 
naleŜy uznać, Ŝe wszystkie materiały do wbudowania są materiałem nowym. 

1.3 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO śONĄ JAKOŚCIĄ  

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 rodzaju wskazanych w ST i 
Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) uzgodnionym przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym 
umowie i zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, a takŜe odpowiadać wymaganiom 
ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego uŜytkowania. 
JeŜeli wymagają tego przepisy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia InŜynierowi kopii 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
jak i działające ze szkodą na środowisko zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie będą 
dopuszczone do robót. 

1.4 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

a) Materiały sypkie będą odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem i pyleniem 
b) Betony w zaleŜności od warunków atmosferycznych muszą być zabezpieczone przed zbyt 

szybkim wiązaniem( dodatki opóźniające wiązanie  bądź przesuszeniem lub zmarznięciem)  
c) Elementy wielkogabarytowe powinny być przewoŜone samochodami posiadającymi 

odpowiednią długość skrzyni ładunkowej. 
Liczba środków transportu musi zapewnić wykonanie robót w terminie przewidzianym w umowie i 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą na polecenie InŜyniera usunięte z placu 
budowy. 
Wykonawca na bieŜąco i na własny koszt musi usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy. 
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1.5 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1.5.1 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, PZJ, poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi przez InŜyniera na piśmie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktów głównych i reperów 
roboczych Wykonawca przekaŜe InŜynierowi plan tyczenia z domiarami punktów głównych jeŜeli 
będzie tego wymagał InŜynier. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
muszą być, poprawione przez Wykonawcę. 
Sprawdzenie przez InŜyniera wytyczenia robót lub wyznaczenia ich wysokości nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
InŜynier w sposób sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych 
z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków umowy przez Wykonawcę.  
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót muszą być 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takŜe w 
normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględnia wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, dotychczasowe doświadczenia, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
InŜynier jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót, materiałów dostarczonych na budowę, na niej 
produkowanych lub przygotowywanych. InŜynier powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach i 
odrzuca wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
dokumentacji projektowej i ST.  
Z odrzuconymi materiałami naleŜy postępować zgodnie z niniejszą ST. 
Polecenia InŜyniera powinny być wykonane (pod groźbą wstrzymania robót) w terminie przez niego 
wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

1.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

1.6.1 Program zapewnienia jakości ( PZJ ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie programu zapewnienia jakości robót i 
przedstawienie go do aprobaty. W programie tym naleŜy przedstawić zamierzony sposób wykonania 
robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać między innymi: 

a) część ogólną opisującą : 
− organizację wykonania robót i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót (jeŜeli ciąŜył na Wykonawcy 

obowiązek wykonania projektu oznakowania robót i organizacji ruchu zastępczego),  
− bezpieczeństwo i higiena pracy, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
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− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza powierzyć prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisu pomiarów, 
nastawienia parametrów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi. 

b) część szczegółową opisującą ( dla kaŜdego asortymentu robót ): 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

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

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
− sposób składowania materiałów 

Zamawiający moŜe Ŝądać uszczegółowienia w/w części o elementy przez siebie wskazane.  

1.6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
niezbędne urządzenia. 
Wykonawca musi przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie 
czy roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone InŜynier ustala zakres 
kontroli jaki jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
InŜynier powiadamia Wykonawcę pisemnie o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzętu lub metod badawczych. JeŜeli te są 
tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier moŜe wstrzymać natychmiast 
uŜycie badanych materiałów do robót i dopuścić je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość badanych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem niezbędnych badań, pomiarów i kontroli 
ponosi Wykonawca. 

1.6.3 Pobieranie próbek 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być wytypowane 
do badań z jednakowym prawdopodobieństwem. 
InŜynier musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
W przypadkach, gdy jakość stosowanych materiałów budzi wątpliwości InŜyniera, moŜe on zlecić 
przeprowadzenie dodatkowych badań (o ile Wykonawca z własnej woli nie usunie z budowy 
kwestionowanych materiałów, bądź ich nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych badań Wykonawca 
pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty ponosi 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera, chyba Ŝe w specyfikacjach szczegółowych podano inaczej. 
Próbki pobierane i dostarczane do badań muszą być odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera, zgodnie z zaleceniami laboratorium.  
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Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

1.6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary muszą być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub 
przepisami obowiązującymi. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST moŜna stosować wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zaakceptowane 
przez InŜyniera a zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca musi powiadomić InŜyniera o ich rodzaju, 
miejscu, co najmniej 3 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca musi przedstawić InŜynierowi do akceptacji ich wyniki na piśmie. 
W poszczególnych specyfikacjach szczegółowych podano proponowane częstotliwości badań i 
pomiarów. InŜynier moŜe zadecydować o przeprowadzeniu większej ilości badań, jeŜeli: 

• wbudowywany materiał jest wątpliwej jakości,  
• roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem, np. zachodzi podejrzenie ułoŜenia 

warstw o zaniŜonej grubości, nie mieszczącej się w tolerancji błędu, 
• wyniki badań są rozbieŜne. 

InŜynier moŜe zadecydować o zmniejszeniu częstotliwości badań i pomiarów jeśli uzna, Ŝe 
proponowane w niniejszej ST ilości są nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robót.  
InŜynier moŜe odstąpić od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylko jeśli uzna Ŝe dane roboty 
towarzyszące lub tymczasowe nie mają wpływu na jakość wykonywanych robót podstawowych. 

1.6.5 Raporty z badań 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania InŜynierowi kopii raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w PZJ lub w dokumencie nadrzędnym w 
stosunku do ST.  
Wyniki badań (kopie) muszą być przekazywane InŜynierowi na formularzach przez niego 
zaakceptowanych. 

1.6.6 Badania prowadzone przez InŜyniera 

W celu kontroli jakości materiałów i zatwierdzenia ich do stosowania InŜynier jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wydobywania i 
wytwarzania. InŜynier musi mieć zapewnioną pomoc ze strony Wykonawcy robót i producenta 
materiałów. 
Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę oraz na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, InŜynier ocenia zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt niezaleŜnie od 
Wykonawcy. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, InŜynier zleca 
Wykonawcy lub niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
albo przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST opiera się wyłącznie 
na własnych badaniach. 

1.6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przez atest w niniejszej specyfikacji naleŜy rozumieć dokumenty o których mowa w pkt 2 
specyfikacji  
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające w/w dokumenty stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST a głównie w przepisach obowiązujących. O tym czy materiały 
posiadają odpowiednie deklaracje, zawierają informacje dostarczane z partią wyrobu. 
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Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub 
maszynach muszą mieć waŜną legalizację wydaną przez upowaŜnione instytucje. 
Materiały posiadające deklaracje, a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być w kaŜdej chwili 
skontrolowane prze odpowiednie jednostki  upowaŜnione prawne do przeprowadzania kontroli.  
Materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania przepisów obowiązujących podanych w pkt. 10 ST. 

1.6.8 Dokumenty budowy 

1.6.8.1 Dziennik budowy 
Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy – 
personalnie odpowiada za to Kierownik Budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy musza być dokonywane na bieŜąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
KaŜdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania i podpisem osoby, która go 
dokonała z podaniem nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i InŜyniera. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
− datę przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez InŜyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
− uwagi i polecenia InŜyniera, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych i końcowych, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadził, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być przedłoŜone 
InŜynierowi w celu ustosunkowania się do nich. 
Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

1.6.8.2 Obmiar 
ZałoŜono, Ŝe przedmiotowa Inwestycja będzie rozliczana ryczałtowo. 
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1.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta  materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być one 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. 

1.6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wymienionych w p. 1.6.8.1. – 1.6.8.3. do dokumentów budowy zalicza się 
równieŜ : 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
− protokoły przekazania placu budowy, 
− umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 
− inne 

1.6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym przed zniszczeniem, zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy pociąga za sobą konieczność natychmiastowego 
odtworzenia go w formie przewidzianej prawem. 

1.7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót musi określać faktyczny zakres wykonywanych robót podczas, gdy przedmiar robót 
wykonywany jest w oparciu o plan sytuacyjny i szczegółowe przekroje. Przedmiar opracowany na 
podstawie dokumentacji projektowej jest opracowaniem orientacyjnym i pomocniczym: 

- dla Zamawiającego, słuŜącym do oszacowania  progu kosztów robót 
- dla Wykonawcy - słuŜącym do wyceny robót w trybie „zaprojektuj i zbuduj” 
- dla Zamawiającego i Wykonawcy – słuŜącym kosztorysowemu  rozliczeniu  umowy 
- dla Zamawiającego lub Wykonawcy – słuŜącym do kontroli przerobu robót 

wykonywanych w trybie „projektuj i buduj” dla potrzeb wykonania częściowych 
płatności lub dla własnej kontroli porównawczej. 

Obmiar i przedmiar przeprowadza się w jednostkach ogólnie przyjętych w szczegółowych ST lub wg 
ustalonych między stronami umowy.  
JeŜeli Zamawiający będzie wymagał wykonanie obmiaru robót Wykonawca wykona je, po pisemnym 
powiadomieniu InŜyniera o zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze robót Wykonawca 
musi powiadomić InŜyniera co najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru muszą być 
wtedy wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez InŜyniera. InŜynier winien być obecny przy 
dokonywaniu obmiaru. 
JeŜeli InŜynier uzna, Ŝe pomiary zostały wykonane niedbale, ilości wydają się znacznie zawyŜone albo 
Wykonawca nie zgłosi InŜynierowi dokonania obmiaru, moŜe nakazać wykonanie ponownego 
obmiaru. Wykonawca ma prawo Ŝądać dodatkowego wykonania obmiaru jeśli nie zgadza się z 
zakwestionowanymi przez InŜyniera ilościami.  
Ewentualne obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub końcowym odbiorem robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania natomiast ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości muszą być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
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do księgi obmiaru w formie oddzielnego załącznika, którego wzór powinien być uzgodniony z 
InŜynierem.  
PowyŜsze zasady wykonania obmiaru obowiązuje jeśli Zamawiający w dokumentach nadrzędnych do 
ST nie określi innych zasad. 

1.7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów ( w przypadku wykonania obmiaru) 

Ilości wszelkich materiałów lub robót naleŜy mierzyć w jednostkach określonych w dokumentacji 
projektowej, ST lub wg ustaleń między stronami. 
Przedmiarową ilość robót zaokrągla się z dokładności do pełnych jednostek natomiast obmiarową do 
dwóch miejsc po przecinku, chyba Ŝe ustalono inaczej z Zamawiającym. 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie pomiary 
długości naleŜy wykonywać w poziomie wzdłuŜ linii osiowej. 
Wszystkie elementy robót określone w metrach mierzy się równolegle do podstawy. 
Jeśli ST dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości naleŜy obliczać w m3 jako iloczyn długości i 
średniej powierzchni przekroju. 
Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltów 
lanych oblicza się w metrach kwadratowych. 
Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw odsączających i podbudowy dokonuje się w metrach 
kwadratowych przyjmując długość odcinka po osi drogi lub chodnika, szerokość po prostej 
prostopadłej do osi drogi z uwzględnieniem poszerzeń na łukach i na skrzyŜowaniach. 
W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemoŜliwy do 
przeprowadzenia, ilość gruntu naleŜy obmierzać w stanie spulchnionym na odkładzie lub na środkach 
transportowych z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia  
Objętości przekopów drogowych oraz innych przekopów lub wykopów stałych, dla których 
przewidziano w projekcie umocnienie skarp, naleŜy obliczać według przekrojów poprzecznych przed 
umocnieniem skarp. 
Objętość ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopów tymczasowych naleŜy obliczać jako róŜnicę 
między objętością wykonanego wykopu a objętością urządzenia lub obiektów wybudowanych w 
wykopie do poziomu terenu. 
Objętość wykopów dla zbiorników (obiektów) okrągłych o średnicy większej od 300 cm obmiarowuje 
się przy załoŜeniu iŜ dno wykopu ma kształt takŜe okrągły, natomiast o śr. mniejszej  od 300 cm jako 
kwadratowy lub prostokątny.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo powinny być waŜone w megagramach lub kilogramach. 
Ilość lepiszczy bitumicznych jest określana w metrach kwadratowych. 
W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w 
rolkach lub belach, siatka ogrodzeniowa itp., dla których w deklaracji producenta podano ich wymiary 
lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być 
losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja następuje wtedy na podstawie tolerancji określonych 
przez producenta (o ile takich tolerancji nie określono w ST lub aktualnych normach).  

1.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

JeŜeli wymagają badań atestujących, to Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwa 
legalizacji. W czasie całego okresu trwania robót muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie technicznym (właściwe przechowywanie, obsługa, niedostępność dla osób 
niepowołanych). 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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− odbiór częściowy, 
− odbiór ostateczny, 
− odbiór pogwarancyjny. 

1.8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Polega na on finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór ten musi być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie odpowiednich 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tych robót dokonuje InŜynier.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera.  
Odbiór powinien by przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w 
konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń InŜynier 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach InŜynier podejmuje decyzję o dokonaniu potrąceń. Sposób oraz tolerancje dokonania 
potrąceń ustala Zamawiający na etapie przetargu bądź w trakcie realizacji budowy, w porozumieniu z 
InŜynierem Budowy. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych InŜynier 
równieŜ uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót. 

1.8.3 Odbiór częściowy 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem naleŜnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad obowiązujących przy 
dokonywaniu odbioru ostatecznego. 

1.8.4 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinny być stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 
InŜyniera. 
Odbiór ostateczny następuje w terminie ustalonym w warunkach umowy(kontraktu), licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje w obecności InŜyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny ilościowej i jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokonuje 
potrąceń i ustala o ile zmniejsza się wartość wykonanych robót w stosunku do wartości przyjętej w 
dokumentach kontraktowych. 
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Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada InŜynierowi.  

1.8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego o którym mowa w dalszej części punktu. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotować następujące dokumenty (w formie operatu 
kolaudacyjnego lub w innej ustalonej przez Zamawiającego, w ilości 2 kompletów, przy czym jeden 
egzemplarz stanowi oryginał): 

− dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi istotnymi zmianami oraz dodatkowa 
sporządzona w trakcie budowy, 

− Specyfikacje Techniczne (STWiORB) – opracowania podstawowe z dokumentów umowy 
oraz jeŜeli była wykonywana ich aktualizacja bądź opracowywano egzemplarze 
uzupełniające, 

− uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza dotyczące odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania zaleceń, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy, 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ , 
− deklaracje producentów (z zastrzeŜeniem punktu 2.) wbudowanych materiałów, 
− opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a  wykonywanych zgodnie z ST i PZJ, 
− sprawozdanie techniczne jeśli będą wymagane odrębnymi zapisami umowy (zakres 

sprawozdania podano poniŜej) 
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

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

− wykaz zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji uŜytków w ewidencji gruntów oraz 
wyciąg z wykazu zmian ewidencyjnych (jeśli jest wymagany, w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 
miesiące od daty odbioru końcowego) 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu w technice 
wielobarwnej, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

− zakres i lokalizację wykonanych robót, 
− wykaz zmian istotnych wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 
− uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
− datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedłoŜonymi przez 
Wykonawcę oraz po dokonaniu oględzin wykonanych robót komisja odbierająca roboty sporządza 
protokół odbioru ostatecznego robót według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Protokół ten 
jest podstawowym dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru ostatecznego robót. 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin 
ostatecznego odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające muszą być zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja.  
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1.8.6 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót, które wykonano w związku z koniecznością usunięcia 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, które powstały w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
Okres gwarancji powinien być podany w umowie.  

1.9 ROZLICZENIE ROBÓT TOWARZYSZ ĄCYCH I 
TYMCZASOWYCH ORAZ PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

1.9.1 Ustalenia ogólne 

Co obejmuje cena. 
• Podstawą płatności moŜe być cena jednostkowa (za jednostkę obmiarową) skalkulowaną przez 

Wykonawcę dla danej pozycji ślepego kosztorysu (przedmiaru robót scalonych lub formularza 
ofertowego) lub ceną ryczałtową obejmującą wykonanie robót „pod klucz” uwzględniająca 
wszystkie roboty i materiały budowlane.  

• Cena jednostkowa musi uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem elementu 
budowli zgodnie z dokumentacją projektową, ST, umową i przedmiarem robót. 

Na etapie postępowania przetargowego na wykonanie robót Zamawiający określi sposób  
rozliczenia robót. 
Przyjmuje się Ŝe, cena jednostkowa obejmuje: 

− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania  
− wartość pracy sprzętu ( kaŜdorazowo: dowóz, wywóz, przewóz, wyładunek na terenie budowy i 

poza nim) wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy ), 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które 
mogą być poniesione w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
− koszty pośrednie, w skład, których wchodzą:  

Koszty własne: 
− płace personelu, kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, osób sprzątających i 

porządkujących otoczenie, dozoru geodezyjnego, osób wykonujących badania radiologiczne – 
(płace obejmują koszty socjalne, place dodatkowe, odpisy na fundusze, ubezpieczenia itd.)  

− koszty związane z podróŜami personelu i kierownictwa oraz innych osób związanych z 
budową,  

− pełne koszty zarządu, 
− wynagrodzenia bezosobowe. które wg Wykonawcy obciąŜają daną budowę,  
− wszelkie ubezpieczenia majątkowe, koszty za zniszczenia, czynsze, 
− urządzenie i eksploatacja oraz zamknięcie zaplecza budowy (w tym doprowadzeniu energii, 

wody i innych mediów, budowy dróg dojazdowych w przypadku gdy nie są częścią projektu, 
zabezpieczenia materiałów przed słońcem lub deszczem, organizacja pomieszczenia 
biurowego, magazyny, obiekty itp.),  

− koszty zuŜycia sprzętu(sprzętów), przeglądów, amortyzacji, napraw, konserwacji, tankowania, 
− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoŜ (w tym środki ochrony osobistej, wyposaŜenie 

stanowisk, środki higieniczne, lecznicze i sanitarne), 
− koszty oznakowania robót, 
− koszty zuŜycia materiałów oraz  energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 
− koszt usług obcych na rzecz budowy ( np. koszty obcych nadzorów lub odbiorów),  
− opłaty za dzierŜawę zaplecza budowy, placów, chodników i bocznic, 
− koszt ekspertyz, ocen, opinii dotyczących wykonanych robót, 
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− koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
− koszty wszelkich uzgodnień, 
− koszty za zajęcie pasa drogowego i towarzyszące wprowadzeniu organizacji ruchu 

zastępczego i docelowego, 
− opłaty telefoniczne i informatyczne,  
− opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne opłaty naleŜne, 
− koszty przemieszczania materiałów lub sprzętów. 

Koszty związane z umową - Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań 
ogólnych zawartych w ST-08.01 oraz koszty które mogą wystąpić w trakcie robót budowlanych, a nie 
wyszczególnione w formularzu ofertowym. 
Koszty związane z robotami: 

− koszty robót przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie drzew, 
utrzymanie czystości nawierzchni dróg na wyjazdach z placu budowy), 

− koszty odwodnienia (pompowanie, drenaŜe tymczasowe itp.),  
− koszty montaŜów i demontaŜów szalunków,  
− koszty oznakowania i zabezpieczenia robót przed osobami trzecimi,  
− koszty wywozu i składowania na składowisku odpadów materiałów z rozbiórki i robót 

ziemnych,  
− koszty geodezyjne nieujęte w opisach zakresów robót wskazanych w przedmiarze lub 

formularzu ofertowym,  
− budowa objazdów i przejazdów oraz wdroŜenia organizacji ruchu o których mowa w pkt 

1.9.2, 
− koszty opracowań i uzgodnień dokumentacji przedwykonawczych (np. inwentaryzacja, PZJ, 

ochrona znaków geodezyjnych, aktualizacja dokumentacji ) itp.  
− powykonawczych (np. mapa, inwentaryzacja powykonawcza),  
− koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach 

technicznych, 
− aktualizacja, uzgodnienie i wdroŜenie organizacji ruchu docelowego (w trakcie trwania 

budowy lub przed jej rozpoczęciem), 
− koszt robót lub czynności wynikający z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 
− koszty rekultywacji lub uporządkowania terenu po zakończonych robotach. 

*koszty związane z umową mogą zostać wyodrębnione przez Zamawiającego jako osobne pozycje do 
przedmiarowania i kalkulacji jednostkowej lub ryczałtowej.  
Cena jednostkowa lub ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym za 
dany element budowli jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych daną pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w 
warunkach umowy. 
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, tj. takich których nie moŜna było przewidzieć w trakcie 
wykonania projektu, specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna być wykonana 
wg odrębnej umowy, chyba, Ŝe umowa  przewiduje sposób rozliczenia robót dodatkowych.  
Dodatkowe specyfikacje techniczne bądź dokumentację projektową powinien wykonać Projektant za 
dodatkową odpłatnością. 
W/w dokumenty mogą być sporządzone przez Wykonawcę w porozumieniu z InŜynierem Budowy i 
po uzyskaniu akceptacji rozwiązań przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentacji i specyfikacji 
ponosi Zamawiający. 

1.9.2 Objazdy, przejazdy i projekt zabezpieczenia robót 

a) Koszty wybudowania objazdów/przejazdów/ zabezpieczenia robót  
− opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu zabezpieczenia robót na 

czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 
− wdroŜenie projektu zabezpieczenia robót,  
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− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem 
zabezpieczenia robót i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

− opłaty za zajęcia terenu 
− przygotowanie terenu, 
− konstrukcję tymczasowej nawierzchni , ramp , chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 

drenaŜu, 
− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

b) Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i zabezpieczenia robót obejmuje 
− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,   

poziomych, barier i świateł,  
− utrzymanie płynności ruchu. 

c) Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
− naprawa i doprowadzenie do stanu pierwotnego wszelkich dróg dojazdowych słuŜących do 

transportu technologicznego oraz stanowiących objazdy, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Oznakowanie musi być czytelne, posiadać minimalny stopień zuŜycia (nie dopuszcza się zastosowania 
oznakowania pogiętego i połamanego, z ostrymi  lub naderwanymi krawędziami), nieprowizoryczne 
mocowania do słupków oraz stabilne fundamenty (obciąŜenie stojaków z workami z piaskiem tylko w 
miejscach sporadycznego ruchu pieszego i samochodowego) 
Za szkody powstałe z przyczyn związanych z niewłaściwym montaŜem oznakowania (bez ingerencji 
osób trzecich) odpowiada Wykonawca. 
Na etapie postępowania przetargowego Zamawiający moŜe zmienić kryterium zakwalifikowania 
wymienionych powyŜej kosztów i zaŜądać odrębnej wyceny jednostkowej bądź moŜe zadecydować o 
niekwalifikowaniu kosztów do kosztów robót budowlanych. 

1.9.3 Zakres wyznaczenia i/lub odtworzenia trasy w terenie oraz zabezpieczenia i 
odtworzenia punktu osnowy geodezyjnej 

Zakres robót przypadający na wyznaczenie i /lub odtworzenie 1 km trasy w terenie obejmuje: 
− wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych (reperów), 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− wyznaczenie urządzeń infrastruktury drogowej i urządzeń podziemnych 
− wykonanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robot, zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
− opracowanie szkiców z pomiarów, 
− zabezpieczenie i odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej. 

1.9.4 Zebrane obowiązki i koszty Wykonawcy 

Za wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, z których korzysta Wykonawca w związku z 
transportem technologicznym podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca robót. 
Wszelkie powstałe uszkodzenia ma obowiązek usunąć na swój koszt. 

1.9.4.1 Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawcę obejmuje bez 
ograniczeń 

- przygotowanie Rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w 
odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach; 

- uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz i InŜyniera; 
- powielanie Rysunków w ilości jak określono; 
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- dostarczenie Rysunków InŜynierowi oraz odpowiednim władzom zgodnie z obowiązującymi 
zasadami; 

1.9.4.2 Podporządkowanie się wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez 
ograniczeń 

- uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń  
- przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejących dróg 

publicznych, z których korzystać będą pojazdy Wykonawcy transportujące wyroby budowlane 
(materiały): przed przystąpieniem do robót i po zakończeniu robót ; 

- przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
władz i po zgodzie i aprobacie InŜyniera; 

- uzgodnienie z poszczególnymi administratorami dróg zasad korzystania z dróg w przypadku 
występowania na drogach ograniczeń w ruchu; 

- wykonanie wszelkich zabiegów utrzymaniowych, remontów, wzmocnień, przebudów 
istniejących dróg, jeŜeli taka potrzeba wynikać będzie z uzgodnień z administratorami dróg. 

1.9.4.3 Objazdy, Przejazdy i Zabezpieczenie Robót obejmuje bez ograniczeń 
Obejmuje czynności wymienione  w pkt. 1.9.2.  

1.9.4.4 Utrzymanie dróg publicznych w czystości obejmuje bez ograniczeń 
- budowa i utrzymanie urządzeń do mycia opon w czasie trwania robót  jak uzgodniono z  

InŜynierem; 
- usunięcie urządzeń do mycia opon po zakończeniu Robót; 
- usunięcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiałów na składowisko 

Wykonawcy poza Plac Budowy; 
- przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego; 
- utrzymanie czystości dróg publicznych zgodnie z zakresem zatwierdzonym przez InŜyniera; 
- koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 

1.9.4.5 Zapewnienie dostępu do dróg, posesji obejmuje bez ograniczeń 
- uzgodnienie z właścicielem zakresu zapewnienia dostępu i zatwierdzenie przez InŜyniera 

przed przystąpieniem do robót, 
- dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbędnych materiałów i sprzętu, 
- tymczasowe przełoŜenie urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inŜynierskich (jeŜeli to 

konieczne), 
- roboty pomocnicze związane z budową lub utrzymaniem dostępu, 
- budowa lub/i utrzymanie dostępów (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne 

przemieszczanie, 
- usunięcie dostępów oraz tymczasowych urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji 

inŜynierskich (jeŜeli to konieczne), 
- przywrócenie lub przełoŜenie do ostatecznej lokalizacji urządzeń obcych lub konstrukcji 

inŜynierskich (jeŜeli jest to wymagane), 
- usunięcie wszelkich rozbiórkowych materiałów i sprzętu na składowisko Wykonawcy poza 

Placem Budowy, 
- koszty podporządkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisów. 

1.9.4.6 Koszty związane z zabezpieczeniem budowy obejmują bez ograniczeń 
- koszty podporządkowania się wymaganiom punktu1.5.2 niniejszej ST; 
- koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 
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1.9.4.7 Tymczasowe zajęcie gruntów obejmuje bez ograniczeń 
- koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz rekompensat spowodowanych 

czasowym zajęciem gruntu dla jego właścicieli; 
- inne konieczne koszty. 

1.9.4.8 Gwarancje obejmują bez ograniczeń 
- koszty uzyskania, obsługi i przedłoŜenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczeń. 

1.9.4.9 Koszty związane z Zapleczem Wykonawcy obejmują bez ograniczeń 
- koszty niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i 

wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót 
- koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujące wszystkie koszty eksploatacyjne 
- koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujące usunięcie wszystkich instalacji, urządzeń, 

biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych i doprowadzenie terenu do 
stanu pierwotnego. 

Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione we wskaźniku kosztów pośrednich i tym samym w 
cenie umowy. 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 
21.11.2003 r.(Jednolity tekst Dz.U.2013.1409 z późn zm). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie.(Dz.U.95.25.133). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz.U.02.108.953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.(Dz.U.03.120.1126). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz.U.04.92.881). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym(Dz.U.04.198.2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich 
wydawania.(Dz.U.04.237.2375). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania(.Dz.U.04.249.2497). 
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne .Jednolity tekst: 
(Dz.U.2010.193.1287). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie 
określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu 
i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu- (Dz.U.99.49.493). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej- 
(Dz.U.01.38.455). 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.(dział dziesiąty dot. BHP)Jednolity tekst: 
(Dz.U.98.21.94 ). 
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Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30). 
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej. Jednolity tekst (Dz.U.2009.178.1380). 
Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.(Dz.U.2013.963). 
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst (Dz.U.2013.260). 
Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.(Dz.U.03.162.1568). 
Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności. Jednolity tekst Dz.U.2010.138.935. 
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U. Nr  2013.21). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Jednolity tekst (Dz.U.2013.907). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Jednolity tekst (Dz.U.2013.1232). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779 ). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz.1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni 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. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobu deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 
1393. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz. U. Nr 177 – 
poz. 1729. 
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908, tekst 
jednolity). 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 12.02.2013  w sprawie bazy danych  
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy 
zasadniczej – Dz. U. Nr 21 – poz. 383.  
Normy podano w przepisach związanych w specyfikacjach szczegółowych. 
Uwaga: Mając na myśli słowo „Ustawy” naleŜy je łączyć odpowiednimi aktami wykonawczymi 
dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
Z uwagi na znaczną ilość zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie 
roboty naleŜy prowadzić zgodnie z normami i przepisami prawnymi obowiązującymi (aktualnymi) w 
momencie wykonywania robót budowlanych 
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22  SSPPEECCYYFFII KK AACCJJAA  TTEECCHHNNII CCZZNNAA  SSTT--0088..0022  RRoobboottyy  ppoommiiaarr oowwee  

2.1 WSTĘP 

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem robót pomiarowych sytuacyjno –wysokościowych, które 
zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

2.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robót wymienionych w 
punkcie 2.1.1 i jest częścią dokumentacji projektowej określonej powyŜej. 

2.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 
drogowej oraz wykonania materiałów powykonawczych.  
W zakres robót pomiarowych wchodzą: 

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych ( w tym reperów roboczych), 

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 
trasy i punktów wysokościowych, 

c) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych reperów, 
d) wyznaczenie i odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz elementów 

infrastruktury drogowej  np.: chodniki, wjazdy), 
e) wyznaczenie przebiegu trasy projektowanych urządzeń podziemnych, jeŜeli takie 

występują (np. kanalizacja, sieci teletechniczne i energetyczne ), 
f) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
g) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
h) wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych wraz z 

wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych, które naleŜy opracować w 
wersji papierowej i elektronicznej. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
powinna zawierać następujące elementy: warstwa wektorowa w otwartym formacie 
TAB lub SHP, warstwa wektorowa w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000 
strefa 6, wszystkie informacje muszą być zawarte na jednej warstwie wektorowej. 

2.1.4 Określenia podstawowe 

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 

2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-08.01. 
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2.2 MATERIAŁY 

2.2.1 Rodzaje materiałów 

• Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

• Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 

• Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 

• „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

2.3 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-08.01. 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki, 
- plotery i sprzęt biurowy, 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

2.4 TRANSPORT 

2.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-08.01. Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy 
oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej. 

2.5 WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-08.01. 

2.5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 
7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego. 
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Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez InŜyniera, 
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót oraz wykonania 
dokumentacji powykonawczej naleŜą do obowiązków Wykonawcy. 

2.5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów 
pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 
głównymi na odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 50 m. 
Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy 
drogowej, a takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 50 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 
zaleŜnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy 
załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera. 
Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

2.5.4 Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 40 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie moŜe być większe niŜ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
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Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

2.5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych 
przez InŜyniera. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niŜ 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 

2.5.6 Wyznaczenie połoŜenia obiektów mostowych 

Nie dotyczy. 

2.5.7 Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

W ramach zadania naleŜy równieŜ wykonać roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych, które naleŜy opracować w wersji 
papierowej i elektronicznej. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna zawierać następujące 
elementy: warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB lub SHP, warstwa wektorowa w układzie 
współrzędnych geodezyjnych 2000 strefa 6, wszystkie informacje muszą być zawarte na jednej 
warstwie wektorowej. 

2.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

2.6.1 Ogólne zasady jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-08.01 

2.6.2 Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1- 7: 
przepisy związane). 

2.7 OBMIAR ROBÓT 

2.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-08.01. 

2.7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej (wyznaczonej) trasy w terenie. 
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2.8 ODBIÓR ROBÓT 

2.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-08.01. 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada InŜynierowi. 

2.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

2.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST-08.01. 

2.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych. 
- wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych (reperów) 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
- wyznaczenie urządzeń infrastruktury drogowej i urządzeń podziemnych – jeśli takie 

występują, 
- wykonanie pomiarów bieŜących. w miarę postępu robot, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 12.02.2013 w sprawie bazy danych 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy 
zasadniczej – Dz. U. Nr 21 – poz. 383. 
Dz.U.2013.1183 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 5 
września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (Dz. U. z dnia 7 października 2013 r.). 
Dz.U.2011.263.1572 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z dnia 7 
grudnia 2011 r.). 
Dz.U.1995.25.133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I 
BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 
marca 1995 r.) 
Uwaga: PowyŜsze akty prawne mogą być nieaktualne. Mając na myśli słowo „Ustawy” naleŜy je 
łączyć odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Instrukcje i akty zwi ązane z obsługą geodezyjną  

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.  
3. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978.  
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983.  
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5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-1979.  
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983.  
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1. 
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3.1 WSTĘP 

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

3.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robót ziemnych i jest 
częścią dokumentacji projektowej określonej powyŜej. 

3.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  ogólnych zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

- wykopów (koryta), profilowania i zagęszczenia podłoŜa, 
- formowaniem nasypów , wykonanie zasypek urządzeń obcych, 
- zahumusowanie i zakładanie trawników, 

W niniejszej specyfikacji ujęto wymagania wspólne dla robót ziemnych wymienionych powyŜej –
dotyczy to przede wszystkim transportu, sprzętu i materiału a takŜe niektórych badań. 
Zasady wykonania robót i przeprowadzenia badań kontrolnych opisano szczegółowo w załącznikach 
do niniejszej ST: 
ST-08.04. Wykopy, profilowanie i zagęszczenie podłoŜa, wykonanie rowów 
ST-08.05. Formowanie nasypów i wykonanie zasypek 
ST-08.06. Zahumusowanie i zakładanie  trawników. 

3.1.4 Określenia podstawowe 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z 
trasą drogową. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 
Wskaźnik ró Ŝnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,. 
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót 
drogowych. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z 
trasą drogową. 
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych, 
mająca właściwości zapewniające prawidłowy rozwój roślinom. 
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Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-08.01. 

3.2 MATERIAŁY 

3.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania podano w ST-08.01. 

3.2.2 Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tabela 1a. 
Orientacyjne miarodajne wartości CBR podłoŜa gruntowego  podano w tabeli 1b. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w  tabeli 2. 

3.2.3 Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów zasypek itp. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą 
być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem InŜyniera. 
Jako materiał przydatny  określa się materiał przeznaczony do wbudowania w korpus drogowy (z 
odspojenia lub dowieziony)  spełniający wymagania podane w tabeli 2 lub zawarty w niniejszej ST lub 
inny nie zawarty w ST ale zatwierdzony przez InŜyniera, warunkiem zatwierdzenia jest uzyskanie 
dopuszczenia przez laboratorium badawcze moŜliwości wbudowania go w nasyp (w poszczególne 
warstwy) lub podłoŜe. 
InŜynier moŜe dopuścić materiał z dokopu nie spełniającym niniejszej ST, pod warunkiem ich 
uszlachetnienia. Metodę uszlachetnienia wybiera i przedstawia do zatwierdzenia InŜynierowi 
Wykonawca. Warunkiem dopuszczenia jest uzyskanie na uszlachetnionym gruncie wymaganego 
wskaźnika CBR lub wskaźnika zagęszczenia Is wg Proctora. 
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. InŜynier moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Zgodnie z normą PN-S-02205:1998 górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0,5 m naleŜy 
wykonać z gruntów lub kruszyw niespoistych, niewysadzinowych,  o wskaźniku ró Ŝnoziarnistości 
co najmniej 5 i współczynniku filtracji k10>6 × 10-5 m/s.  W przypadku nie spełnienia powyŜszych 
wymagań naleŜy górną warstwę ulepszyć spoiwem, grubość warstwy i sposób ulepszenie  wybiera 
Wykonawca i przedstawia do zatwierdzenia InŜynierowi. 
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Tabela 1a. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 

Grupy gruntów  
Lp. 

Wyszczególnienie 
właściwości Jednostki 

niewysadzinowe wątpliwe 

1 Rodzaj gruntu wg PN-
B-02480*  

  1* rumosz niegliniasty 
2*  Ŝwir 
3* pospółka 
4* piasek gruby 
5* piasek średni 
6* piasek drobny 
7* ŜuŜel nierozpadowy 

8* piasek pylasty 
9* zwietrzelina gliniasta 
10* rumosz gliniasty 
11* Ŝwir gliniasty 
12* pospółka gliniasta 

2 Zawartość cząstek wg 
PKN –CEN ISO/TS 
17892-4 
 0,063 mm 
 0,002   mm 

  
% 

  
  
 15 
 3 

  
  
od 15 do 30 
od 3 do 10 

3 Kapilarno ść bierna Hkb   
m 

  
 1,0 

  
 1,0 

4 Wskaźnik piaskowy 
WP wg BN – 64/8931-
01* 

 %   
 35 

  
od 25 do 35 

 
*do chwili ustalenia kryteriów zgodnych z normami PN-EN  ISO 14688-1/-2  i  PN-EN 14689-1 
naleŜy stosować dotychczasowe normy i kryteria 
 
Tabela 1b Orientacyjne miarodajne wartości CBR podłoŜa gruntowego 

Lp. Nazwa i pochodzenie gruntu CBR w % 

1 Pospółki i Ŝwiry oraz rumosze skaliste sypkie o wskaźniku piaskowym WP > 
30 > 15 

2 Piaski gruboziarniste o WP > 30 13 ÷ 14 

3 Piaski średnioziarniste o WP > 30 12 ÷ 13 

4 Piaski drobnoziarniste o WP > 30 10 ÷ 11 

5 Piaski pylaste o WP >25 9 ÷ 10 

6 Rumosze gliniaste, Ŝwiry gliniaste i pospółki gliniaste zawierające 5÷10% 
ziaren mniejszych od 0,02 mm 7 ÷ 9 

7 Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły piaszczyste itp., zawierające 5÷10% 
ziaren mniejszych od 0,02 mm 5 ÷ 7 

8 Mineralne pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i iły zawierające 
>10% cząstek mniejszych od 0,02 mm o głębokim zaleganiu zwierciadła 
wody gruntowej >2,0m i przy dobrym odwodnieniu 3 ÷ 5 

9 Mineralne pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i iły zawierające 
>10% cząstek mniejszych od 0,02 mm o głębokości zalegania zwierciadła 
wody <2,0 m 

2 ÷ 3 

10 Grunty organiczne < 2,0 

Źródło: Cz. Lewinowski,  Wymiarowanie podatnych nawierzchni drogowych, PWN,  
Warszawa 1980 
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Tabela 2. Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów  powinny spełniać wymagania 
określone w PN-S-02205 :1998 – wyciąg z normy podano niŜej: 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 
z zastrzeŜeniami 

Treść 
zastrzeŜenia 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 

gdy będą wbudowane w miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód gruntowych i 
powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 

do nasypów nie wyŜszych niŜ 3 m, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o 
wL  35% 

w miejscach suchych lub przejściowo 
zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny zwięzłe i 
gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy 
płynności wL od 35 do 60% 

do nasypów nie wyŜszych niŜ 3 m: 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub 
po ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej ponad 2% 

gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje 
się na głębokości większej od kapilarności 
biernej gruntu podłoŜa 

8. śuŜle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne z 
nowego studzenia (do 5 lat) 

o ograniczonej podatności na rozpad - 
łączne straty masy do 5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem drobnoziarnistym 

Na dolne 
warstwy 
nasypów poniŜej 
strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. świry i pospółki, 
równieŜ gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio 
i drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
Ŝwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
róŜnoziarnistości U15 
5. śuŜle wielkopiecowe 
i inne metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyŜej 5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniŜej 2% 

10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo-
ŜuŜlowe 

gdy zalegają w miejscach suchych lub są 
izolowane od wody 

1. świry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy 
płynności mniejszej niŜ 
35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
ŜuŜlowe z węgla 
kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej 2% 

pod warunkiem ulepszenia tych gruntów 
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp. 

7. śuŜle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne 

drobnoziarniste i nierozpadowe: straty 
masy do 1% 

Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzania 

1. świry i pospółki 
2. Piaski grubo i 
średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niŜ 15% ziarn 
mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu 
odpowiadają- 
cym pospółkom lub 
Ŝwirom 

8. Piaski drobnoziarniste o wskaźniku nośności wnoś10 
W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

gdy są ulepszane spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi popiołami itp.) 
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Wartości nominalne nachyleń skarp dla gruntów spoistych i wartości ścinania podano w tabeli 3. 
Tabela 3 

Typ 
gruntów 

Wysokość 
zbocza 

Nachylenie 
skarp 
wykopu 

Nachylenie 
skarp wykopu 

Wskaźnik 
plastycznoś
ci  Ip [%] 

CięŜar 
objętościow
y 
  Mg/m3 

Kąt tarcia 
wewn. 
Φ[] 

Kohezja 
c [kN/m2] 
 

Pyły 0 do 3 
3 do 6 

1:1,25 
1:1,6 

nie dotyczy <10 1800 25 5 

Gliny 
piaszczyst
e i pylaste 

0 do 3 
3 do 6 

1:1,25 
1:1,25 
 

1:1,25 
1:1,6 

10 do 20 1900 25 10 

Gliny 
piaszczyst
e i pylaste 
zwięzłe 

0 do 3 
3 do 6 

1:1,25 
1:1,25 
 

1:1,25 
1:1,7 

20 do 30 2000 17,5 20 

Iły 0 do 3 
3 do 6 

1:1,25 
1:1,25 
 

nie dotyczy >30 2000 10 35 

 
Materiał nieprzydatny określa się jako materiał nie spełniający wymagań podanych w tabeli 1. 
Do materiałów nieprzydatnych zalicza się ponadto następujące materiały lub składniki materiałów: 

- Torf, materiały z moczarów, bagien i mokradeł. 
- Kłody, pnie oraz materiały ulegające rozkładowi. 
- Materiały w stanie zamarzniętym. 
- Materiały podatne na samozapalenie, z wyjątkiem przepalonych odpadów z węgla 

kamiennego. 
- Materiał niebezpieczny o właściwościach chemicznych lub fizycznych wymagający 

zastosowania specjalnych środków w celu odspojenia, przemieszczenia, składowania, 
transportu i usunięcia, stanowi szczególną kategorię i jest klasyfikowany oddzielnie. Sposób 
postępowania z takim materiałem musi być zgodny z ustawą o odpadach. 

Materiał do wbudowania do nasypów musi zostać przebadany,  przy czym łącznie z wynikami badań 
naleŜy przedstawić opinię laboratorium lub geotechniczną o przydatności gruntu lub mieszanek  do 
wbudowania w konkretne warstwy nasypu. 
Podstawowym kryterium jest zawartość drobnych cząstek gruntu, a dodatkowymi, stosowanymi w 
przypadkach wątpliwych, wskaźnik piaskowy i kapilarność bierna. 
Wskaźnik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntów niespoistych, zwłaszcza zbliŜonych do mało 
spoistych. 
W przypadku rozbieŜnej oceny według róŜnych kryteriów decydują wyniki najmniej korzystne. 

3.3 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-08.01. 

3.3.1 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca powinien uŜywać następującego sprzętu: 
a) do odspajania gruntu: koparki, ładowarki, zrywarki, młoty pneumatyczne lub mechaniczne, 
b) do jednoczesnego odspajania i przemieszczania gruntu: zgarniarki, spycharki, równiarki, 
c) do formowania nasypu :sprzęt jw., koparki z szeroką łyŜką, 
e) do wykonania koryt; koparki z odpowiednim osprzętem, małe równiarki 
d) do zagęszczania: walce stalowe i ogumione, statyczne, wibracyjne i oscylacyjne, płyty wibracyjne, 
ubijaki, 
e) sprzęt do uzdatniania gruntu w przypadku ulepszenia (rozsypywacze, recyklery, mieszalniki) 
f) do robot związanych z zakładaniem trawników – narzędzia i sprzęt ogrodniczy (kosiarki, wały 
ręczne gładkie lub z kolczatką, glebogryzarki, narzędzia ogrodnicze: taczki, szpadle, grabie, łopaty, 
siewniki itp.) 



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--0088..0033..  RRoobboottyy  zziieemmnnee..  WWyymmaaggaanniiaa  ooggóóllnnee 

273 
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

Dobór sprzętu uzaleŜniony jest od miejsca robót i zagospodarowania terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który jest odpowiedni dla 
stosowanych materiałów i który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, 
zarówno przed, w trakcie jak i po operacjach odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 

3.3.1.1 Dobór sprzętu zagęszczającego 
W tablicy 3 poniŜej podano, dla róŜnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez InŜyniera. 

Rodzaje gruntu 
niespoiste: piaski, Ŝwiry, 
pospółki 

spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste i kamieniste 
  

Rodzaje urządzeń 
zagęszczających grubość 

warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba przejść 
n *** 

Walce statyczne  
gładkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 

Walce statyczne 
okołkowane * 

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 

Walce statyczne 
ogumione * 0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 

Walce wibracyjne 
gładkie ** 

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 

Zagęszczarki 
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 0,4 2 do 4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 

Ubijaki o masie od 1 
do 10 Mg zrzucane z 
wysokości od 5 do 
10 m 

2,0 do 8,0 
4 do 10 
uderzeń w 
punkt 

1,0 do 4,0 
3 do 6 
uderzeń w 
punkt 

1,0 do 5,0 
3 do 6 
uderzeń w 
punkt 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie naleŜy zagęszczać warstwy grubości 15 cm, cieńsze warstwy naleŜy zagęszczać 
statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe naleŜy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoŜa. Zalecane do codziennego wygładzania 
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i cięŜkie, do gruntów kamienistych - walce 
bardzo cięŜkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

3.4 TRANSPORT 

3.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-08.01. 

3.4.2 Transport materiałów 

Wykonawca powinien uŜywać następujących środków transportu: 
- samochody samowyładowcze, 
- wozidła – tylko poruszające się w obrębie budowy, 
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- zgarniarki i spycharki, 
- samochody skrzyniowe do przewozu innych materiałów. 
- ziemiowozy 

Dobór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wybór środków transportu naleŜy do Wykonawcy. 
Materiały transportowane luzem naleŜy przewozić pojazdami przystosowanymi do bezkurkowego 
przewozu, bez strat i segregacji w jego trakcie. 

3.5 WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-08.01. 

3.5.1.1 Składowanie materiałów 
Wykonawca powinien we własnym zakresie przygotować i zapewnić oddzielne składowanie 
materiałów przydatnych oraz materiałów nieprzydatnych przewidzianych do uzdatnienia. 
Wykonawca nie moŜe pogorszyć stateczności wykopów i nasypów oraz warunków środowiskowych 
terenu na skutek zastosowanej przez siebie metody składowania materiałów, uŜycia sprzętu lub 
lokalizacji tymczasowych budynków lub budowli. 
W przypadku, gdy Wykonawca tymczasowo składuje materiał przydatny lub ziemię urodzajną, 
powinien przedłoŜyć wszelkich starań aby chronić je przed negatywnym wpływem czynników 
atmosferycznych w celu uniknięcia ich degradacji. 

3.5.1.2 Ziemia urodzajna 
NaleŜy unikać ruchu pojazdów po ziemi urodzajnej przed jej zdjęciem lub gdy jest ona składowana. 
Ziemię urodzajną naleŜy zdjąć ze wszystkich miejsc wykopów i wszystkich miejsc, na których 
przewiduje się ułoŜenie nasypów lub innych powierzchni zasypywanych aŜ do głębokości wskazanej 
w dokumentacji projektowej lub zgodnie z poleceniami InŜyniera. Ziemia urodzajna nie powinna być 
mieszana z materiałem z leŜącego poniŜej podłoŜa. 
Wszędzie gdzie jest to moŜliwe, ziemię urodzajną naleŜy uŜyć (zagospodarować) niezwłocznie po 
zdjęciu, a w przeciwnym wypadku naleŜy ją składować w pryzmach o wysokości nie przekraczającej 
2 m. 

3.5.1.3 Odwodnienie pasa robót ziemnych i wykopów 
NaleŜy zapewnić szybkie usunięcie wody opadowej gromadzącej się w obszarze robót ziemnych lub 
przedostającej się na ten obszar z dowolnego innego źródła. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi lub przeprowadzi osuszanie w sposób mechaniczny lub chemiczny. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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. Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu.  
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Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Stosując odpowiednie metody obniŜyć poziom wody w wykopie i utrzymywać go na poziomie 
umoŜliwiającym wzniesienie korpusu drogowego. 

3.5.1.4 Pozyskanie gruntu na nasyp 
Miejsce pozyskania gruntu na nasyp wskazuje Wykonawca. 
Nie przewiduje się wykonania ukopu w pasie drogowym. 
Miejsce dokopu powinno być tak dobrane, Ŝeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 
najkrótszych odległościach. Pozyskiwanie gruntu z dokopu moŜe rozpocząć się dopiero po pobraniu 
próbek i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na 
piśmie przez InŜyniera. Głębokość na jaką naleŜy ocenić przydatność gruntu powinna być 
dostosowana do zakresu prac. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba  Ŝe wymaga tego dostęp 
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty 
nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania. 
Dno dokopu naleŜy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku moŜliwego spływu wody. 
O ile to konieczne, dokop naleŜy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. JeŜeli dokop jest 
zlokalizowany na zboczu, nie moŜe on naruszać stateczności zbocza. 
Dno i skarpy dokopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 
harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ew. dokopu naleŜy przeprowadzić 
rekultywację. 

3.5.1.5 Zasady wykorzystania materiałów 
Z terenu budowy nie naleŜy wywozić gruntów przydatnych, uzyskanych przy wykonywaniu wykopów 
lub materiałów przeznaczonych do uzdatnienia, poza materiałami stanowiącymi nadmiar mas 
ziemnych określony w dokumentacji projektowej. Materiały nieprzydatne czasowo z powodu 
zamarznięcia lub przemoczenia, naleŜy pozostawić na terenie budowy do czasu kiedy staną się 
przydatne, chyba Ŝe InŜynier wyrazi zgodę na ich wcześniejsze wywiezienie i zastąpienie materiałami 
przydatnymi. Istnieje moŜliwość czasowego wywiezienie gruntu na wysyp ale wymaga to zgody 
InŜyniera. 
W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia wykopu zostanie stwierdzone występowanie warstw 
gruntów przydatnych razem z gruntami nieprzydatnymi, Wykonawca powinien, o ile nie uzgodniono 
inaczej z InŜynierem, wykonywać wykop w taki sposób, aby materiał przydatny, przeznaczony do 
wbudowania był odspajany oddzielnie, bez zanieczyszczenia go materiałem nieprzydatnym. 

3.5.1.6 Materiały niebezpieczne 
W przypadku odkrycia w trakcie robót materiałów niebezpiecznych, Wykonawca powinien 
niezwłocznie powiadomić InŜyniera. Wykonawca powinien zastosować wszelkie środki, w celu 
bezpiecznego wydobycia i usunięcia niebezpiecznych materiałów w uzgodnieniu z właściwymi 
słuŜbami ratowniczymi i organami ochrony środowiska. 

3.5.1.7 Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Określono w załącznikach do niniejszych specyfikacji dot. nasypów i wykopów. 

3.5.1.8 Wymagania wspólne do zagęszczenia  i nośności podłoŜa (wykopu i nasypu) 
Ocenę zagęszczenia dokonuje się na podstawie: 
a) wskaźnika zagęszczenia Is wg norm: BN-6931-12 , PN-B-04481 i wg EC 7, 
b) porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia (wskaźnik odkształcenia Io). 
Wskaźnik odkształcenia Io wyznacza się wg procedury podanej w PN-S-02205. 
c) Oceny cech nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2, za pomocą obciąŜenia statycznego płytą o średnicy 300 mm 
Końcowe obciąŜenie doprowadza się do maksymalnego nacisku 
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- 0,25 MPa - przy badaniu gruntu podłoŜa lub górnej części nasypu, obliczenia wykonuje się 
dla zakresu odkształceń i nacisków 0,05 – 0,15 MPa 

- 0,35 MPa - przy badaniu ulepszonego podłoŜa nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych, 
obliczenia wykonuje się dla zakresu odkształceń i nacisków 0,15 – 0,25 MPa 

Badania zagęszczenia i nośności moŜna  za zgodą InŜyniera Budowy wykonać poprzez obciąŜenie 
lekką płytą dynamiczną  lub innymi metodami (np. sondą dynamiczne, FWD, elektryczny miernik 
gęstości, itp) pod warunkiem moŜliwości skorelowania wyników z wymaganiami podanymi w normie 
lub/i ST oraz z uwzględnieniem właściwych dla danej metody ograniczeń, w zakresie stosowalności. 
d) Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy: 

- dla Ŝwirów, pospółek i piasków. 2,2 przy Is>= 1,0;  2,5 przy Is<1,0 
- dla gruntów róŜnoziarnistych typu Ŝwiry i pospółki gliniaste, pyły piaszczyste, piaski 

gliniaste, gliny piaszczyste  - 3,0 
- dla drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyły, gliny pylaste, iły) – 2,0 
- dla narzutów kamiennych i rumoszy – 4,0 
- dla gruntów antropogenicznych –wg badań poligonowych 

przy czym są to wartości orientacyjne i mogą być zmodyfikowane jeŜeli Wykonawca / InŜynier  
posiada doświadczenie na innych budowach z toŜsamym materiałem lub posiada odpowiednie badania 
lub oceny  zarządców dróg lub laboratorium drogowego. 
e) Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 

- w gruntach niespoistych   +0 %,  2 %, 
- w gruntach mało i średnio spoistych  +0 %,  2 %, 
- w mieszaninach popiołowo-ŜuŜlowych  +0%,  5 %. 

f) Wartości wskaźników zagęszczenia oraz nośności podano w załącznikach ST-08.04. i ST-08.05. 
W przypadku skarp, powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć wskaźnik 
zagęszczenia Is >=0,95. 
Z zagęszczania gruntu na skarpach moŜna zrezygnować pod warunkiem układania warstw nasypu z 
poszerzeniem o co najmniej 50 cm, a następnie zebrania tego nadkładu. 
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia np. 

- wymiana gruntu 
- doziarnienie 
- dodatkowe wzmocnienie stabilizacją na bazie cementu lub spoiw hydraulicznych 
- iniekcje cementowe lub zastosowanie spoiw hydraulicznych 
- ułoŜenie geowłókniny itp. 

MoŜliwe do zastosowania środki,  proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜynierowi. 

3.5.1.9 Próbne zagęszczenia 
Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 50 m2, powinien 
być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt pasmami o szerokości 
dobranej do wykonywanego odcinka Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w 
kaŜdym pasie inną grubość z tym, Ŝe wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego 
sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną +/-
2%. 
Grunt ułoŜony na poletku według podanej wyŜej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po 
kaŜdej serii przejść maszyny naleŜy określić wskaźniki zagęszczenia, jedną z metod podaną w 
niniejszej ST. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia naleŜy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 
2 powinny umoŜliwi ć ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie 
porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganymi wskaźnikami zagęszczenia, dokonuje 
się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 
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3.5.2 Odkłady 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które 
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy 
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeŜeli: 

- stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 
wbudowania, 

- są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z 
budową trasy drogowej, 

- ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 
wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

Wykonawca moŜe przyjąć, Ŝe zachodzi jeden z podanych wyŜej przypadków tylko wówczas, gdy 
zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez 
InŜyniera. 
JeŜeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały 
te powinny być w razie moŜliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i 
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. JeŜeli nie przewidziano 
zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyŜej, materiały te naleŜy przewieźć na 
odkład. O zagospodarowaniu nadmiaru gruntu przydatnego do wbudowania i wskazanie miejsca 
odkładu decyduje Zamawiający.   
W przypadku gdy Zamawiający wskaŜe miejsce wykonania odkładu, wówczas urobek naleŜy 
formować 
uformowany w pryzmę zgodnie z normą PN-S-02205. 
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie 
odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na 
uŜytki rolne lub leśne. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile 
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemoŜliwiają jego wbudowanie. 
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, Ŝe spełnione są powyŜsze 
warunki. 
JeŜeli grunty zostaną odwiezione na odkład zbyt pochopnie wówczas Wykonawca zobowiązany jest 
do dowiezienia materiału we własnym zakresie. 

3.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

3.6.1 Ogólne zasady jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-08.01. 

3.6.2 Pobieranie próbek i badania 

Wykonawca powinien pobierać próbki i wykonywać badania w czasie robót ziemnych, w celu 
stwierdzenia, iŜ wszystkie materiały odpowiadają wymaganiom dotyczącym ich zastosowania. 
Próbki gruntów naleŜy pobierać i badania wykonywać zgodnie z wymaganiami tablicy poniŜej. 
Tabela 5 

Badanie gruntu Częstotliwość badania Badanie wg Tolerancje 
− uziarnienie 
− części organiczne 
− wilgotność naturalna 
− wilgotność optymalna z 

maksymalną gęstością  
objętościową szkieletu 

− granica płynności 
− kapilarność bierna 

Badania przydatności gruntów naleŜy  
wykonać dla kaŜdej partii materiału, 
minimum 1 raz na kaŜde rozpoczęte 
200m3, i/lub przy stwierdzeniu zmian 
cech wbudowywanego materiału. 

PKN-CN ISO 
/TS 
17892-4 lub/i 
PN-04481 

wg kryteriów 
podanych w 
punkcie 2 
niniejszej ST. 
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− wskaźnik piaskowy 
Wskaźnik zagęszczenia Is 
dopuszcza się 
wskaźnik odkształcenia Io 

określać dla kaŜdej ułoŜonej 
warstwy lecz nie rzadziej niŜ raz na 
kaŜde 100 m2 powierzchni gruntu.  

PN-S-02205 wg 
załączników 
D-02.00.01 
D-02.00.02 
 
 

Moduł odkształcenia, 
pierwotny i wtórny, (E1, E2) 

jw. PN-S-02205 wg 
załączników 
D-02.00.01 
D-02.00.02 
 

 
Częstotliwość badań uzaleŜniona jest od zakresu robót , dlatego powinna być interpolowana przez 
InŜyniera Budowy i dostosowana do rzeczywistej ilości robót . 

3.7 OBMIAR ROBÓT 

3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-08.01. 

3.7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m3 wykonanych robót  ziemnych. W przypadku wykonania koryta 
przyjmuje się 1m2 powierzchni. 

- Objętości naleŜy obliczać w m3 jako iloczyn długości i średniej powierzchni przekroju. 
- Obmiaru koryta dokonuje się w metrach kwadratowych przyjmując długość odcinka po osi 

drogi lub chodnika, szerokość po prostej prostopadłej do osi drogi z uwzględnieniem 
poszerzeń na łukach i na skrzyŜowaniach. 

- W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, dokopie/ukopie jest niemoŜliwy do 
przeprowadzenia, ilość gruntu naleŜy obmierzać w stanie spulchnionym na odkładzie lub na 
środkach transportowych z uwzględnieniem współczynnika  spulchnienia 

- Objętości wykopów, dla których przewidziano w projekcie umocnienie skarp, naleŜy obliczać 
według przekrojów poprzecznych przed umocnieniem skarp. 

- Objętość ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopów tymczasowych naleŜy obliczać jako 
róŜnicę między objętością wykonanego wykopu a objętością urządzenia lub obiektów 
wybudowanych w wykopie do poziomu terenu. 

- Objętość wykopów dla obiektów okrągłych o średnicy większej od 300 cm obmiarowuje się 
przy załoŜeniu iŜ dno wykopu ma kształt takŜe okrągły, natomiast o śr. mniejszej  od 300 cm 
jako kwadratowy lub prostokątny. 

3.8 ODBIÓR ROBÓT 

3.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-08.01. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową oraz specyfikacją, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach niniejszej 
specyfikacji oraz  jej załączników zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 lub/i 6 
specyfikacji muszą  być ponownie wykonane przez Wykonawcę. 
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3.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

3.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST-08.01. 

3.9.2 Zakres robót 

Zakres robót przypadający na wykonanie wykopów obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład lub bezpośrednio na składowisko z 

poniesieniem kosztów składowania, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu, skarp,  
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
Zakres robót wykonania nasypów obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiału   
- transport  materiału na miejsce wbudowania, 
- wbudowanie dostarczonego gruntu 
- zagęszczenie gruntu 
- profilowanie powierzchni nasypu, 
- odwodnienie terenu robót, 
- ew. wywóz  nadmiaru gruntu przeznaczonego na nasyp, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Zakres robót przypadający na załoŜenie trawnika obejmuje odpowiednio: 
- rozłoŜenie humusu, 
- dowóz materiału w przypadku gdy zdjęty wcześniej nie spełnia wymagań wegetacyjnych, 
- zagęszczenia walcem ogrodowym, 
- obsianie mieszanką traw a potem uzupełnienie ewentualnych „łysin”, 
- pielęgnacja trawnika na czas robót i odbioru ( konieczność pielęgnacji w okresie 

gwarancyjnym naleŜy ustalić z Zamawiającym na etapie przetargu na roboty budowlane), 
- kontrola wykonanych robót. 

3.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

3.10.1 Normy 

PN-S-
02205:1998 

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 
PN-B-
04481:1988 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 

PN-B-
04493:1960 

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
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PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa 
gruntowego. 
PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 4: 
Oznaczanie składu granulometrycznego. 
PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: 
Oznaczanie i opis. 
PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: 
Zasady klasyfikowania. 

3.10.2 Inne opracowania 

Katalog typowych konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKIA 2014. 
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44  SSPPEECCYYFFII KK AACCJJAA  TTEECCHHNNII CCZZNNAA  SSTT--0088..0044..  WWyykkooppyy,,  pprr ooff ii lloowwaanniiee  ii   
zzaaggęęsszzcczzaanniiee  ppooddłłooŜŜaa  

4.1 WSTĘP 

4.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

4.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robót określonych w pkt 
4.1.3 i jest częścią dokumentacji projektowej określonej powyŜej. 

4.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  ogólnych zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

− wykopów lub koryta oraz  profilowaniem i zagęszczeniem dna wykopu (podłoŜa). 
Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest specyfikacja ST-08.03. Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne. 

4.1.4 Określenia podstawowe 

Wg ST-08.03. 

4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-08.01. oraz w ST-08.03. 

4.2 MATERIAŁY 

4.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania podano w ST-08.01. 

4.2.2 Materiały do wykonania robót (grunty) 

Materiał występujący w podłoŜu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoŜe 
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 
powinien charakteryzować się grupą nośności G1.  W dokumentacji projektowej załoŜono 
występowanie  w podłoŜu gruntów grupy G3. Po odspojeniu gruntu i po zagęszczeniu podłoŜa naleŜy 
zweryfikować  załoŜenie. JeŜeli grupa nośności jest niŜsza niŜ zakładana, naleŜy dokonać korekty 
wzmocnienia podłoŜa. 

4.2.3 Klasyfikacja materiałów 

Odspojone materiały naleŜy kwalifikować zgodnie z niŜej wymienionymi określeniami: 
− ziemia urodzajna, 
− materiał przydatny do budowy zgodnie z ST-08.03 
− materiał  nieprzydatny do wbudowania  zgodnie z ST-08.03 
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− materiał nieprzydatny o niebezpiecznych właściwościach o których mowa w ST-08.03 

4.2.4 Właściwości materiałów  odspojonych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca powinien przeprowadzić odpowiednie 
badania próbek gruntów uzyskanych z materiałów przewidzianych do odspojenia, w celu stwierdzenia 
czy materiał będzie moŜliwy do zastosowania w budowę nasypu lub zasypek.  

4.3 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-08.01 oraz ST-08.03. 
Jego wielkość i moc Wykonawca powinien dobrać stosownie do rodzaju gruntu oraz zakresu robót. 

4.4 TRANSPORT 

4.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-08.01 oraz ST-08.03. 

4.5 WYKONANIE ROBÓT 

4.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-08.01 oraz ST-08.03. 

4.5.2 Odspajanie gruntów 

Odspajanie gruntów naleŜy prowadzić zgodnie z wymiarami i rzędnymi podanymi w dokumentacji 
projektowej. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu przydatności 
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich wymieszanie. 
Odstępstwo od powyŜszego wymagania, uzasadnione jest  gdy w podłoŜu skomplikowany jest układ 
warstw geotechnicznych, gdy roboty prowadzone w przekroju ulicznym lub gdy nie ma technicznej 
moŜliwości wykonania takiego odspajania. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. O ile InŜynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, 
naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. JeŜeli grunt jest zamarznięty 
moŜna go odspajać jedynie do głębokości 0,5 m powyŜej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

4.5.3 Skarpy wykopów 

Skarpy wykopów naleŜy formować w taki sposób, aby ich ukształtowana (ostateczna) powierzchnia 
nie uległa zniszczeniu, a ich stateczność była zapewniona w czasie budowy oraz po jej zakończeniu. 
Wykonawca powinien wykonać naprawę uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu. 
Ukształtowane powierzchnie skarp wykopów, na które nie przewiduje się ułoŜenia warstwy urodzajnej 
powinny: 
-  gdzie to jest moŜliwe, nie mieć śladów lub zniszczeń spowodowanych maszynami budowlanymi. 
-  w celu uzyskania naturalnego wyglądu mieć nieregularną powierzchnię oraz/lub powierzchnię w 

granicach tolerancji określonych w dokumentacji projektowej lub ST. 
Wykonawca powinien poinformować InŜyniera o wszystkich miejscach na powierzchniach wykopów, 
gdzie w trakcie prowadzenia robót napotkano na grunty w stanie luźnym, grunty o konsystencji 
plastycznej lub miejsca niestateczne (niestabilne). Projektant powinien przygotować rozwiązania 
projektowe mające na celu ochronę i naprawę takich miejsc. 
Zalecane nachylenia skarp w wykopach podano w tabeli 3 T-08.03. 
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4.5.4 Cieki wodne i rowy 

Nie dotyczy 

4.5.5 Usunięcie materiałów nieprzydatnych 

Podczas wykonywania wykopów w gruntach torfowych, w namule lub w innym nieprzydatnym 
gruncie, materiały takie naleŜy usunąć do pełnej głębokości ich zalegania, o ile nie przewidziano 
inaczej w dokumentacji projektowej. Odspojony materiał nieprzydatny naleŜy zastąpić materiałem 
przydatnym, spełniającym wymagania podane w tablicy 2, lub jak to określono inaczej w 
dokumentacji projektowej, a następnie zagęścić. 

4.5.6 Zagęszczanie gruntu w wykopach 

Zasypywanie wykopu naleŜy wykonać warstwami, które po ułoŜeniu naleŜy zagęścić. 
Materiał zasypki nie moŜe być zamarznięty, przewilgocony (wilgotność większa od optymalnej), ani 
zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni i innych materiałów nieprzydatnych oraz spełniać 
wymagania z tabl. 2). MiąŜszość warstw zasypki powinna być dobrana w zaleŜności od przyjętej 
metody zagęszczania. 
Wykonawca powinien zagęścić warstwy w wykopie, uzyskując wymagane zagęszczenie i nośność 
zgodnie z tablicą 6. 
NaleŜy wykonać próbne zagęszczenie w celu sprawdzenia pracy sprzętu i zweryfikowania załoŜeń co 
do nośności gruntu rodzimego. 
Wymagania dla wskaźnika odkształcenia Io w zaleŜności od rodzaju gruntów występujących w 
wykopie naleŜy przyjmować zgodnie z tablicą 6 oraz wymaganiami podanymi w ST-08.03. Roboty 
ziemne. Wymagania ogólne. 
JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie osiągają wymaganego zagęszczenia i 
nośności, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is podanych w 
tabeli 6. 
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia  nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to naleŜy je uzdatnić w stopniu umoŜliwiającym uzyskanie wymaganego 
zagęszczenia. Proponowane metody podano w ST-08.03. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Wskaźnik zagęszczenia podłoŜa nieulepszonego powinien wynosić 1,03 dla dróg KR5-7 i 1,0 dla dróg 
niŜszych kategorii ruchu. 
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu  i zagęszczeniu dna wykopu, naleŜy przeprowadzić  
weryfikację załoŜeń projektowych poprzez wizualną ocenę jakości materiału oraz sprawdzenie  
nośności podłoŜa poprzez: 

- pobranie próbki i określenie laboratoryjnie wskaźnika  nośności CBR po 4 dniach nasączania 
wodą wg warunków  ustalonych w PN-S-02205:1998,  

- sprawdzenie wtórnego modułu odkształcenia E2 poprzez badanie obciąŜenia statycznego*.  
Wartości powinny odpowiadać poniŜszym ujętych w tabeli: 
Tabela 1 
Lp Grupa nośności Wskaźnik CBR [%] Wtórny moduł E2 [MPa] 
1 G1 CBR ≥10  E2>100 
2 G2 5≤CBR<10 50≤E2<100 
3 G3 3≤CBR<5 35≤E2<50 
4 G4 2≤CBR<3 25≤E2<35 

 
JeŜeli uzyskane wartości są zgodne z powyŜszą tabelą wówczas naleŜy zastosować wzmocnienia 
podłoŜa zgodnie z dokumentacją projektową.  
W przypadku uzyskania innych wartości,  decyzje o sposobie wzmocnienia podłoŜa zostaną podjęte na 
etapie budowy przy uwzględnieniu rzeczywistych warunków gruntowych. 
W przypadku chodników/ścieŜek rowerowych nośność powinna wynieść w poziomie robót ziemnych 
60MPa i wskaźnik zagęszczenia powyŜej 1,0. (jeŜeli istnieje prawdopodobieństwo parkowania 
samochodów nośność powinna wynosić co najmniej 45 MPa .JeŜeli na zjazdach indywidualnych 
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obserwuje się ruch pojazdów średnich lub cięŜkich  wówczas naleŜy zapewnić nośność i zagęszczenie 
poprzez analogię do w/w kategorii ruchu.  
W przypadku zjazdów publicznych –wskaźnik zagęszczenia i moduł wtórny  jak dla nawierzchni 
jezdni danej kategorii ruchu 

4.5.7 Ochrona wykonanych wykopów 

Przez cały okres robót wykopy naleŜy utrzymywać w naleŜytym stanie tj. zapewnić odprowadzenie 
wody. 
O ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykonywanie wykopów moŜna zatrzymać 
(wstrzymać) na dowolnym etapie, pod warunkiem zachowania minimum 0,3m grubości warstwy 
gruntu powyŜej rzędnych robót ziemnych lub spodu warstwy ulepszonego podłoŜa, jako ochrony 
przed warunkami klimatycznymi. 
JeŜeli konieczne jest dopuszczenie ruchu budowlanego w wykopie po podłoŜu gruntowym 
zagęszczonym do rzędnych robót ziemnych, jako ochronę podłoŜa naleŜy stosować ułoŜoną na nim 
warstwę z materiału przydatnego o grubości minimum 0,3m. 
Po ostatecznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu wykopu do rzędnych robót ziemnych, naleŜy 
niezwłocznie przystąpić do układania warstw nawierzchni tak, aby powierzchnia wykopu nie została 
zniszczona przez ruch budowlany i warunki atmosferyczne. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej 
warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 

4.5.8 Wykopy pod fundamenty 

Nie dotyczy. 

4.5.9 Wykonanie koryta 

Zasady wymagania koryt są analogiczne jak dla wykopów. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania koryta i zagęszczenia podłoŜa 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Na wykonanym podłoŜu tzn. wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcyjnej. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podłoŜa w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót. 
Powierzchnię pod w-stwy  konstrukcyjne moŜna wykonywać ręcznie, gdy jej szerokość nie pozwala 
na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 
ST. 

4.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

4.6.1 Ogólne zasady jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-08.01 oraz ST-08.03. 
 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu: 

- czy odspajanie gruntów nie pogarsza ich właściwości- ocena wizualna, 
- odwodnienia wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu-ocena 

wizualna, 
- dokładności wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie)-ocena wizualna i 

pomiary, 
- zagęszczenia górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w 

niniejszej ST- ocena wizualna i badania. 
PoniŜej podano częstotliwość wykonania robót. 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących korpusu drogowego i podłoŜa w korycie 
podaje tablica poniŜej: 
Tabela 2 

Lp. Wyszczególnienie 
badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 
dotyczy korpusu drogowego w  i 
podłoŜa w korycie 

Tolerancja i uwagi 

1 Szerokość nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niŜ +/-10 cm; ( w przypadku podłoŜa w 
korycie  +10/-5 cm) 

2 Równość podłuŜna nierówności nie mogą przekraczać 
30mm. ( w przypadku podłoŜa w korycie  20 
mm) 

3 Równość poprzeczna jw 

4 Spadek podłuŜny 
powierzchni 

 
- 3, + 1cm 
 
 

5 Spadek poprzeczny 

co 30 m na prostych, w punktach 
głównych łuku, co 15 m na łukach 
o R  100 m; co 20 m na łukach o 
R  100 m oraz w miejscach, 
które budzą wątpliwości 

 

dotyczy tylko koryt-zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją  0,5%. 

6 Oś w planie cały odcinek dotyczy tylko koryt- nie moŜe przekraczać +/-5 
cm od projektowanej 

7 Rzędne wysokościowe 

(niweleta 
powierzchni) 

W miejscach pozwalających 
sprawdzić rzędne z 
projektowanymi profilami 
podłuŜnymi i planem sytuacyjnym, 
lecz nie mniej niŜ w 3 
przekrojach– dł. odcinka do 
ustalenia z InŜynierem Budowy 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 
wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 /- 
3cm ( w przypadku podłoŜa w korycie  +1/-2 
cm) 

8 
Zagęszczenie, 
Nośność 

wg tabeli 5 Zgodnie dokumentacją projektową i 
specyfikacją. 
 
 

9 
Wilgotność gruntu 
podłoŜa 

Jw  +/-2%. w stos. do wilgotności optymalnej 

 

Pomiary spadku podłuŜnego powierzchni robót zimnych naleŜy wykonać niwelatorem. 
Pomiar pozostałych  parametrów naleŜy sprawdzić adekwatnie do danego parametru taśmą, 
szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem. 
W przypadku ścieŜek, ciągów pieszych naleŜy sprawdzić co 30 mb lub 1 raz na 50 m2. 

4.7 OBMIAR ROBÓT 

4.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-08.01. oraz w ST-08.03. 

4.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-08.01. oraz w ST-08.03. 

4.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w ST-08.01. oraz w ST-08.03. 

4.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Zgodnie z  ST-08.03. 
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5.1 WSTĘP 

5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

5.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robót określonych w pkt 
5.1.3 i jest częścią dokumentacji projektowej określonej powyŜej. 

5.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  ogólnych zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem zasypek ewentualnie okrytych podczas prac istniejących urządzeń obcych i zasypanie 
wykonywanych (wymienianych) elementów odwodnienia. 
Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest specyfikacja ST-08.03. Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne. 

5.1.4 Określenia podstawowe 

Wg ST-08.03. 

5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-08.01. oraz w ST-08.03. 

5.2 MATERIAŁY 
Wymagania dla materiałów do wbudowania w nasyp opisano w ST-08.03. Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne. 
Materiał na zasypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową a w przypadku braku zgodnie z 
niniejszą ST. Przyjmuje się Ŝe do zasypek naleŜy stosować grunty niespoiste o wskaźniku 
róŜnoziarnistości U>=3 . Zasypki wykopów do wysokości 30 cm powyŜej wierzchu przewodu lub 
jego obudowy naleŜy zasypywać gruntem piaszczystym lub pospółką o ziarnach nie większych niŜ 20 
mm, uwzględniając szczegółowe wymagania projektu instalacji. Do zasypki nie naleŜy uŜywać ŜuŜla, 
gruntu kamienistego lub innych materiałów, które mogą uszkodzić przewód. 

5.3 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-08.01 oraz ST-08.03. 
Jego wielkość i moc Wykonawca powinien dobrać stosownie do rodzaju gruntu oraz zakresu robót. 

5.4 TRANSPORT 

5.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-08.01 oraz ST-08.03. 
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5.5 WYKONANIE ROBÓT 

5.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-08.01 oraz ST-08.03. 

5.5.2 Wymagania  dla nasypów 

Nie dotyczy. 

5.5.3 Wykonanie nasypów nad przepustami 

Nie dotyczy. 

5.5.4 Zasypki obiektów budowlanych 

Z zastrzeŜeniem ograniczeń warunków w pkt b i c poniŜej, zasypkę nad i wokół obiektów naleŜy 
zagęścić zgodnie z wymaganiami PN-S-02205 i wg EC 7. 
Wykop naleŜy zasypywać i zagęszczać zgodnie z pkt.2. Zasypkę naleŜy układać warstwami, 
równomiernie po obu stronach przewodu zgodnie i zagęszczać poszczególne warstwy. Zasypki 
wąskoprzestrzennych przekopów poprzecznych przez jezdnie, niezaleŜnie od kategorii ruchu na 
drodze, powinny uzyska ć do głębokości 1,2 m wskaźnik zagęszczenia co najmniej 1,00. Na większej 
głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,97 pod warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki 
osiadań (np. uŜycie kruszyw dobrze zagęszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliów, 
ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). 
NaleŜy uwaŜać, by nie spowodować przemieszczenia przewodu. Zasypkę do wysokości 1 m ponad 
obudową przewodu naleŜy zagęszczać tylko lekkim sprzętem, dopuszczonym w dokumentacji 
projektowej. 
JeŜeli wymaga się wykonania zasypki do tej samej rzędnej po kilku stronach obiektu, rzędne 
zagęszczonej zasypki po przeciwległych stronach budowli nie powinny w trakcie jej wykonywania 
róŜnić się od siebie więcej niŜ o 0,5 m. 
W odległości do 2 m od obiektu rzędna zasypki po zagęszczeniu nie powinna w czasie jej 
wykonywania róŜnić się więcej niŜ 0,25 m od rzędnych na pozostałym obszarze zasypki. 
Wykonawca do zagęszczenia zasypki w tej strefie powinien stosować jedynie sprzęt nie 
przekraczający masy 1t a w przypadku ubijaków wibracyjnych o masie nie przekraczającej 75 kg. 

5.5.5 Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 

Nie dotyczy. 

5.5.6 Wykonywanie nasypów na zboczach 

Nie dotyczy. 

5.5.7 Poszerzenia nasypu 

Nie dotyczy. 

5.5.8 Zagęszczenie gruntów w podłoŜu nasypu 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych zalegających w 
górnej strefie podłoŜa do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. JeŜeli wartość wskaźnika 
zagęszczenia jest mniejsza niŜ 1,03 ( dla KR5) lub  1,0 (dla dróg KR 3-4), Wykonawca powinien 
dogęścić podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie zostało spełnione. 
JeŜeli to wymaganie nie moŜe być spełnione przez bezpośrednie zagęszczanie, naleŜy podjąć inne 
środki w celu doprowadzenia podłoŜa do powyŜszych wymagań, przykładowo poprzez uzdatnienie 
spoiwem hydraulicznym. 
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Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć wskaźnik 
zagęszczenia Is > 0,95. Z zagęszczenia gruntu na skarpach moŜna zrezygnować pod warunkiem 
układania warstw nasypu z poszerzeniem o co najmniej 50 cm i następnie zebraniem tego nadkładu. 

5.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

5.6.1 Ogólne zasady jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-08.01 oraz ST-08.03. 
Badania materiału przeznaczonego na nasyp oraz sprawdzenie nośności i zagęszczenia naleŜy 
wykonać z częstotliwością podaną w ST-08.03. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących nasypów podaje tabela poniŜej: 
Tabela 9 

Lp. Wyszczególnienie 
badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 
dotyczy nasypów 

Tolerancja i uwagi 

1 Szerokość nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ +/-10 cm; 

2 Równość 
podłuŜna 

co 200 m na prostych, w 
punktach głównych łuku, co 
100 m na łukach o R  100 
m; co 50 m na łukach o R  
100 m oraz w miejscach, 
które budzą wątpliwości 

nierówności nie mogą przekraczać 
30mm. 

3 Równość 
poprzeczna 

jw jw 

4 Pochylenie 
podłuŜne 

rzędne  w odstępach 

co 200 m oraz w punktach 
wątpliwych. 

- 3, + 1cm 

5 Rzędne 
wysokościowe 

(niweleta 
powierzchni) 

W miejscach pozwalających 
sprawdzić rzędne z 
projektowanymi profilami 
podłuŜnymi i planem 
sytuacyjnym, lecz nie mniej 
niŜ w 3 przekrojach– dł. 
odcinka do ustalenia z 
InŜynierem Budowy 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi 
wysokościowymi wyprofilowanego 
podłoŜa i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 /- 3cm 

6 Zagęszczenie, 
Nośność 

wg tabeli 5 Zgodnie dokumentacją projektową i 
specyfikacją. 
 
 

7 Wilgotność gruntu 
podłoŜa 

Jw  +/-2%. w stos. do wilgotności 
optymalnej 

8 Skarpy- równość i 
pochylenie 

co 200 m na prostych, w 
punktach głównych łuku, co 
100 m na łukach o R  100 
m; co 50 m na łukach o R  
100 m oraz w miejscach, 
które budzą wątpliwości 

Pochylenie skarp nie powinno róŜnić 
się od projektowanego o więcej niŜ 
10% jego wartości wyraŜonej 
tangensem kąta. Nierówności skarp pod 
ziemią urodzajną <  10 cm, natomiast 
ziemi urodzajnej <  5 cm 

 
PowyŜsza tabela nie dotyczy zakresu przedmiotu zadania 
Sprawdzenie zasypek obiektów inŜynierskich 
Sprawdzić wypełnienie zasypywanych przestrzeni w sposób wizualny. Ponadto sprawdzić: 
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a) zachowanie w czasie robót pochylenia skarpy ograniczającej zasypywaną przestrzeń, 
b) zgodność wyboru materiałów do zasypki ze specyfikacją i dokumentacją projektową,  
c) uzyskanie przy wykonywaniu nasypów wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is.  
Badania wskaźnika zagęszczenia naleŜy wykonywać: co najmniej trzy pomiary na 50 m 3 objętości 
zasypki, lecz nie rzadziej niŜ 3 razy dla kaŜdego  przepustu oraz co 10 m dla zasypki wykopów na 
instalacje i elementy odwodnienia. 

5.7 OBMIAR ROBÓT 

5.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-08.01. oraz w ST-08.03. 

5.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-08.01. oraz w ST-08.03. 

5.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Nie dotyczy. 

5.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Zgodnie z  ST-08.03. 
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6.1 WSTĘP 

6.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

6.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robót określonych w pkt 
6.1.3 i jest częścią dokumentacji projektowej określonej powyŜej. 

6.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ogólnych zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem zahumusowania i zakładania trawników. 
Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest specyfikacja ST-08.03. Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne. 

6.1.4 Określenia podstawowe 

Wg ST-08.03. 

6.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-08.01. oraz w ST-08.03. 

6.2 MATERIAŁY 

6.2.1 Humus 

Zdjęcie humusu oraz składowanie naleŜy wykonać zgodnie z ST-08.01. oraz ST-08.03. 
W przypadku gdy humus nie będzie nadawał się Wykonawca zapewni dowóz ziemi we własnym 
zakresie. 
Ocenę zdjętego humusu naleŜy wykonać wizualnie a w przypadku wątpliwości wykonać badania 
pozwalające określić przydatność do ponownego uŜycia, przy czym powinny być zachowane poniŜsze 
parametry: 
a) optymalny skład granulometryczny: 

− frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 
− frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 
− rakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

b)  zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c)  zawartość potasu (K2O)> 30 mg/m2, 
d)  kwasowość pH  5,5. 
e)  zawartość części organicznych  -co najmniej 1%  
f)  ziemia powinna być pozbawiona kamieni większych od 5 cm i wolna od zanieczyszczeń obcych. 
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6.2.2 Nasiona traw 

NaleŜy stosować jedynie gotowe mieszanki nasion traw. KaŜda partia nasion traw powinna mieć 
oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę nasion i numer normy wg której została 
wyprodukowana oraz zdolność kiełkowania. 
Do siewu naleŜy wykorzystać mieszankę nasion traw które stworzą mocną ochronną warstwę 
korzeniową. Mając na uwadze konieczność późniejszej pielęgnacji zaleca się zastosowanie mieszanek 
o wolnym tempie wzrostu, z moŜliwością siania na terenie podatnym na susze. 

6.2.3 Nawozy 

Nawozy mineralne naleŜy dostarczać na teren budowy w oryginalnym opakowaniu, z wyraźnie 
podanym składem chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) i procentową 
zawartością składników w mieszance. 
Nawozy mineralne naleŜy stosować w następujących dawkach (ilościach) rocznych: 

− azot (N) - 1,0 – 1,5 kg na 100 m2 trawnika, 
− fosfor (P) - 0,9 – 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika, 
− potas (K) - 0,8 – 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika. 

6.2.4 Środki chwastobójcze 

W przypadku zastosowania środków chwastobójczych naleŜy przedstawić InŜynierowi odpowiednie 
aprobaty lub karty produktu z określeniem właściwości działania. 

6.3 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-08.01 oraz ST-08.03. 
Jego wielkość i moc Wykonawca powinien dobrać stosownie do rodzaju gruntu oraz zakresu robót. 

6.4 TRANSPORT 

6.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-08.01 oraz ST-08.03. 
Materiały moŜna przewozić dowolnym samochodem w opakowaniach fabrycznych, odpowiednio 
zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych oraz innych czynników mogących 
wpłynąć na obniŜenie ich jakości. 

6.5 WYKONANIE ROBÓT 

6.5.1 RozłoŜenie ziemi 

a) Przed rozłoŜeniem ziemi urodzajnej, teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i 
zanieczyszczeń, a następnie wyrównany, tak aby otrzymać równą powierzchnię. 
b) W miejscach, gdzie gleba jest nieurodzajna lub nieprzydatna z innych powodów, powinna zostać 
wymieniona na ziemię urodzajną do głębokości 0,15 m lub naleŜy rozścielić dodatkową warstwę 
ziemi urodzajnej. 
c) Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie wyrównana w celu 
otrzymania grubości określonej w dokumentacji projektowej. 
d) Humus powinien być tak ułoŜony  aby znajdował się od  2 do 3 cm  pod krawędzią krawęŜnika  lub 
obrzeŜa. 

6.5.2 Siew 

a) Siew nasion trawy i wykonanie trawników powinny odbywać się w okresie od 1 maja do 15 
września lub innym  zatwierdzonym przez InŜyniera. 



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--0088..0066..  ZZaahhuummuussoowwaanniiee  ii   zzaakkłłaaddaanniiee  ttrraawwnniikkóóww 

298 
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

b) Przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a następnie wierzchnią 
warstwę grubości 0,05 m naleŜy zawałować wałem-kolczatką lub zagrabić. W dalszej kolejności 
naleŜy rozścielić równą warstwą i zagrabić nawozy, w ilości nie mniejszej od 6 kg na 100 m2. 
c) Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2 oraz w ilości 4 kg na 
100 m2 na skarpach nasypów i wykopów. 
d) Po głównym wysiewie nasion, naleŜy przeprowadzić przynajmniej jeden dodatkowy siew w celu 
obsiania wszystkich miejsc bez trawy. 
e) Po wysianiu trawy powierzchnię naleŜy delikatnie zagrabić na ok. 2cm. Całą powierzchnię trawnika 
delikatnie podlać i przez 3 tygodnie nie dopuścić do przeschnięcia podłoŜa.  

6.5.3 Pielęgnacja 

Wykonawca powinien zadbać, aby wykonane trawniki przetrwały w dobrym stanie dwie zimy lub do 
końca okresu gwarancyjnego oznaczonego w umowie, przy czym decyduje wartość krótsza. 

6.5.3.1 Koszenie 
a) Przed zimą koszenie trawników naleŜy wykonać nie później niŜ w pierwszej połowie września. 
b) Po zakończeniu koszenia, trawa powinna być równo przycięta na wysokość około 5cm. 
Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm, a drugie, gdy 
trawa odrośnie do wysokości 10 do 12 cm. 
c) Koszenie trawy powinno odbywać się w regularnych odstępach czasu, co pozwoli utrzymać 
trawniki w dobrym stanie. Częstość koszenia i wysokość cięcia powinny być zgodne z zaleceniami 
dostawcy mieszanki nasion traw. 
d) O ile InŜynier nie dopuści innego rozwiązania, po kaŜdym koszeniu, ze wszystkich powierzchni 
naleŜy usunąć ściętą trawę stosując grabienie lub inną metodę zatwierdzoną przez InŜyniera, a zebrane 
siano naleŜy składować poza terenem budowy. 

6.5.3.2 Nawozy 
a) KaŜdego roku, nawozy naleŜy równomiernie rozściełać w ilości nie mniejszej od około 300 kg na 
hektar albo uzgodnionej z InŜynierem. 
b) Mieszanki nawozów powinny być tak przygotowane, aby zapewnić odpowiednie ilości soli azotu, 
fosforu i potasu w poszczególnych porach roku. 

6.5.3.3 Zwalczanie chwastów 
Chwasty naleŜy usuwać poprzez spryskiwanie środkami chwastobójczymi o selektywnym działaniu. 
Środki chwastobójcze naleŜy stosować dopiero po upływie 6 miesięcy od wykonania trawnika. 

6.5.3.4 Podlewanie wodą 
Trawniki naleŜy podlewać wodą z sieci wodociągowej w sposób ręczny w zaleŜności od warunków 
meteorologicznych, tak aby były utrzymywane w dobrym stanie. 

6.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola rozłoŜenia humusu na skarpach – w przypadku terenów płaskich nierówności nie powinny 
być większe niŜ +/- 2 cm .Ocenę naleŜy wykonać wizualnie lub poprzez sprawdzenie łatą 4 m w 
wybranych losowo miejscach. 
Odbioru zieleni naleŜy dokonać w okresie od 6 miesięcy po wschodzeniu trawy do 12 miesięcy po 
obsiewie. NaleŜy dokonać oceny wizualnej. Łączna powierzchnia niezadarnionych miejsc nie powinna 
przekraczać 2% wszystkich powierzchni a maksymalny wymiar niezadarnionych pojedynczych miejsc 
nie powinien przekraczać 0,2 m2. 
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6.7 OBMIAR ROBÓT 

6.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-08.01. oraz w ST-08.03. 

6.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-08.01. oraz w ST-08.03. 

6.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zgodnie z  ST-08.03. 

6.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Zgodnie z  ST-08.03. 
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7.1 WSTĘP 

7.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa, które zostaną zrealizowane w 
ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

7.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Zakres stosowania ST jest zgodny z ST-08.01. 

7.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5- C90/3. 
Grubości podbudowy podano w dokumentacji technicznej.  
W niniejszej specyfikacji przyjęto, Ŝe kruszywa do mieszanek przeznaczonych do wykonania 
podbudowy i nawierzchni  powinny spełniać wymagania normy PN – EN 13242:2004, natomiast same  
mieszanki  będą spełniać wymagania PN-EN 13285 (norma dot. mieszanek nie dotyczy nawierzchni z 
miału). 
W związku z tym, Ŝe norma PN-EN 13285  jest normą kwalifikacyjną i nie ma  wydanego normowego 
krajowego  dokumentu aplikacyjnego, niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o  - WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 

7.1.4 Określenia podstawowe 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw drobnych i grubych w 
której D>6,3mm i d=0. 
Wymiar kruszywa – oznaczenie kruszywa poprzez określenie dolnego(d) i górnego (D) wymiaru sita 
jako d/D (nie mniejszy niŜ 1,4). 
Oznaczenie dopuszcza obecność pewnej ilości ziarn, które pozostają na górnym sicie (nadziarno- 
kruszywo pozostaje na większym z granicznych sit) i pewnej ilości ziarn które mogą przejść przez 
dolne sito (podziarno -kruszywo przechodzi przez mniejsze z granicznych sit). Wymiar dolnego sita d 
moŜe wynosić 0.  
Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 
do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoŜa gruntowego oraz warstw konstrukcji 
nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana moŜe by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych , 
z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 
Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyraŜony, 
jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nic ma zaleŜności pomiędzy kategoriami róŜnych 
właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, Ŝe nie jest wymagane 
badanie danej cechy. 
Partia - wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawę dzieloną (np. ładunek wagonowy, ładunek 
samochodu cięŜarowego, ładunek barki) lub hałdę, która została wyprodukowana w okresie 
występowania jednakowych warunków. Przy ciągłym procesie produkcyjnym, jako partię naleŜy 
przyjmować ilość wyprodukowaną w ustalonym czasie. 
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Podbudowa - dolną część konstrukcji nawierzchni dróg słuŜącą do przenoszenia obciąŜeń z ruchu na 
podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy 
mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku wzmacniania, konstrukcję 
istniejącej nawierzchni dróg uwaŜa się za podbudowę. 
Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciąŜeń z warstw wyŜej leŜących na 
warstwę podbudowy pomocnic/ej lub podłoŜe. 
Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)  stała wewnętrzna kontrola produkcji wykonywana przez 
Producenta, podczas której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez Producenta 
powinny zostać przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposób w formie zapisanej 
polityki i procedur. 
Stosowane skróty i skrótowce 
WT - Wytyczne Techniczne, 
PZJ - Program/Plan Zapewnienia Jakości, 
ZKP - zakładowa kontrola produkcji. 
CBR - kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%), 
SDV: obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki (S) 
deklarowana przez dostawcę/producenta 
k - współczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004 
D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 15 % (m/m) ziaren mieszanki, z 
której jest wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego podłoŜa, 
d85 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 85 % (m/m) ziaren gruntu 
podłoŜa, 
d50 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 50 %(m/m) ziaren gruntu 
podłoŜa, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny lub geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji 
gruntu (podłoŜa) zatrzymującego się na geowłókninie/geotkaninie w ilości 90 %(m/m); wartość 
parametru O90 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST-08.01. 

7.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-08.01. 

7.2 MATERIAŁY 

7.2.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST-08.01. 
Wykonawca powinien zapewnić miejsce składowania kruszywa w uzgodnieniu z InŜynierem. 

7.2.2 Rodzaje materiałów i wymagania ogólne 

Materiałem do wykonania podbudowy/ nawierzchni moŜe być kruszywo naturalne łamane (wg normy 
PN-EN 13242:2004), uzyskane w wyniku przekruszenia skał magmowych i osadowych. W celu 
podwyŜszenia stabilności w-wy moŜna zastosować mieszanki kruszyw naturalnych z ŜuŜlem, 
popiołem, z kruszywem łamanym (skalnym) lub z przekruszonym nadziarnem kruszywa naturalnego.  
Mieszanka kruszyw powinna być tak wyprodukowana aby zachować jej jednorodność, ciągłość 
uziarnienia i równomierną wilgotność. W przypadku rozsegregowania mieszanki po przewiezieniu na 
teren budowy, naleŜy ją ponownie przemieszać. 
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7.2.3 Wymagania dla kruszywa  

7.2.3.1 Uziarnienie kruszywa wg normy PN-EN 933-1 
Określone według PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw 
podbudowy pomocniczej powinny spełniać wymagania przedstawione na rysunku 1, a do warstw 
podbudowy zasadniczej na rysunku 2. Jako wymagane obowiązują wymienione wartości liczbowe 
krzywej SDV na tych rysunkach. 
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w 
odpowiednich krzywych uziarnienia (1 lub 2) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna spełniać takŜe 
wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 2. 

 
Rys.1 Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej  
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Rys.1 Mieszanka niezwiązana 0/63 do warstwy podbudowy pomocniczej  

 

 

Rys.2  Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej. 

Do nawierzchni moŜna uŜyć mieszank i 0/31,5:  

Tablica nr 1. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z 
deklarowana przez producenta wartością (S) 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 

Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m) 

Mieszanka 
niezwiązana 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8 - - 

0/63 - ±5 ±5 ±7 - ±8 - ±8 - ±8 

Mieszanka oprócz odpowiedniego uziarnienia powinna spełniać wymagania ciągłości uziarnienia 
zawarte poniŜej w tablicy nr 2.  

90% uziarnień mieszanki mineralnej zbadanych w ramach ZKP  w okresie 6 miesięcy powinno 
spełniać wymagania i kategorię podaną w tabeli 2 i 3.  

Tablica nr 2. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – róŜnice w przesiewach 
podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek.  

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach: 

{róŜnica przesiewów w %(m/m) przez sito (mm)} 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 
Mieszanka 

min max min max min max min max min max min max min max min max 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 
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7.2.3.2 Właściwości kruszywa 
PoniŜej podano właściwości kruszyw ( wyciąg z WT-4).   
W przypadku chodników, ścieŜek  pomimo, Ŝe podbudowa z kruszywa jest podbudową zasadniczą, 
właściwości kruszyw moŜna przyjąć jak dla podbudowy pomocniczej 

Tablica 3 
  Wymagania podane w  WT-4   

Lp 
 

Wyszczególnienie 
właściwości 

Podbudowa 
zasadnicza 

Podbudowa 
pomocnicza 

Nawierzchnia PodłoŜe Badania  
kruszywa 

1 Zestaw sit  0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; 90 (zestaw 
podstawowy plus zestaw 1) 

- 

2 Zawartość pyłów w 
kruszywie drobnym i 
grubym 

f* deklarowana f* deklarowana f* deklarowana f* deklarowana PN-EN 933-
1:2000   

 
3 Zawartość nadziarna,   % 

(m/m), nie więcej niŜ      Gc 80/20,  

       GF 80 

        GA75 

     Gc 85/15,  

       GF 85 

        GA85 

Gc 80/20, 
  

         GF 80 
 

GA75 

    Gc 80/20,  

       GF 80 

        GA75 

Jw. 

4 Kształt kruszywa grubego  
maksymalne wartości 
wskaźnika płaskości 
  

FI50 
FINR 

 
FI50 

 
FINR 

 

PN-EN 933-
4:2001 

(kruszywo grube) 

5 Zawartość ziarn 
nieforemnych (wskaźnik 
kształtu) 
nie więcej niŜ 

 

SI 55 

 

SI NR 

 

SI 55 

 

SI NR 

 

PN-EN 933-
4:2001  

(kruszywo grube) 
6 Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach pośrednich 

 
GTc20/15 

 
GTcNR 

 
GTc20/15 

 
GTcNR 

PN-EN 933-
1:2000   

 
7 Tolerancja typowego 

uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu  

GTF10 
GTA20 

GTFNR 
GTANR 

GTF10 
GTA20 

GTFNR 
GTANR 

Jw. 

8 Zgorzel słoneczna bazaltu SBLA8     SBLA8           SBLAdekl. PN-EN 1367-
3:2002,PN-En 
1097-2 

9 Składniki rozpuszczalne w 
wodzie 

Brak substancji szkodliwych   

10 Rozpad krzemianowy w 
ŜuŜlu wielkopiecowym 
kawałkowym 

Brak rozpadu PN-EN 1744-
1:1998 

11 Rozpad Ŝelazawy w ŜuŜlu 
wielkopiecowym 
kawałkowym 

Brak rozpadu PN-EN 1744-
1:1998 

12 Stałość objętości ŜuŜla 
stalowniczego wg PN-EN 
1744-1:1998 

V5  

13 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 
więcej niŜ 

Brak Ŝadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło, plastik mogących 
pogorszyć wyrób końcowych  

 

- 

14 Odporność na ścieranie 
kruszywa grubego, kategoria 
nie wyŜsza niŜ  

 
 

MDE 

deklarowana 
MDE 

deklarowana 
MDE 

deklarowana PN-EN 1097-1 

 Procentowa zawartość ziaren 
o powierzchni przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren 
całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie grubym  

C90/3 

 
CNR 

 
C90/3 

 
CNR 

 PN-EN 933-5  

 Odporność na rozdrabnianie, 
kategoria nie wyŜsza niŜ  

LA40 

 
LA50 

 
LA40 

 
LANR 

 PN-EN 1097-2 

15 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niŜ 

WA242**), WcmNR PN-EN 1097-
6:2001  
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16 Mrozoodporność, ubytek 
masy po n cyklach zamraŜa- 
nia, %(m/m), nie więcej niŜ 

Jak w tabeli nr 4  
 
 

PN-EN 1367-
1:2001 

17 Zawartość związków siarki 
w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niŜ 

AS deklarowana PN-EN 
17441:2000 

 

*)     – zawartość pyłów w mieszance w kruszywie grubym i  drobnym – powinna mieścić się w krzywych 
granicznych podanych w WT-4 
**)    – w przypadku gdy kruszywo nie spełnia warunku nasiąkliwości naleŜy wykonać badanie mrozoodporności 
 
W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych naleŜy zbadać czy zawartość 
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów.  

7.2.3.3 Właściwości mieszanki  
W przypadku chodników pomimo, Ŝe podbudowa z kruszywa jest podbudową zasadniczą, 
właściwości mieszanki mineralnej moŜna przyjąć jak dla podbudowy pomocniczej 

Tablica 4 

                                        Wymagania wobec mieszanek lp Właściwości  

Podbudowa 
pomocnicza 

Podbudowa 
zasadnicza 

Nawierzchnia  PodłoŜe ulepszone  

Badanie 
wg 

1 Uziarnienie 0/31,5; 
0/45;0/63 

0/31,5; 
0/45;0/63 

           
0/8;0/11,2;0/16;0/31,5 

0/45***;0/63***  

0/8;0/11,2;0/16;0/31,5 

0/45; 0/63 

PN-EN 
933-
1:2000   

2 Maksymalna 
zawartość pyłów – 
kategoria UF 

UF12 UF9 UF15 UF15  

UF6 (w przypadku gdy 
ulepszone podłoŜe 
pełni rolę w-wy 
odsączającej 

PN-EN 
933-
1:2000   

3 Minimalna zawartość 
pyłów – kategoria LF LFNR 

LFNR LF8 
LFNR PN-EN 

933-
1:2000   

4 Zawartość nadziarna – 
kategoria OC 

 
OC90 

       OC90 PN-EN 
933-
1:2000   

5 Wym. wobec 
uziarnienia 

Wg krzywych uziarnień - 

6 Wym. wobec 
jednorodności 
uziarnienia 
poszczególnych partii 
–porównanie z 
deklarowaną przez 
producenta 

Tabl. Nr 1 dot. 0/31,5  

Dla 0/63 -GB 

 

GV - 

7 Wym. wobec ciągłości 
uziarnienia na sitach 
kontrolnych- róŜnice w 
przesiewach podczas 
badań kontrolnych 
mieszanek  

Tabl. Nr 2 –dot. 0/31,5  

Dla 0/63 -GB 

GV - 

8 WraŜliwość na mróz –
wskaźnik piaskowy SE( 
po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metoda 
Proctora) – co 

SE40 SE45 SE35 SE35 PN-EN 
933-8: 
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najmniej 

9 Odporność na 
rozdrabnianie**- dot. 
frakcji 10/14 odsianej 
z mieszanki- PN-EN 
1097-1, kategoria nie 
wyŜsza niŜ 

LA40 

 

LA35  

 

LA35 LA35 PN-EN 
1097-2: 

10 Kategoria 
procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchni 
przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren 
całkowicie 
zaokrąglonych w 
kruszywie grubym 
odsianym z mieszanki 
(PN-EN 933-5) 

CNR C90/3 C90/3 CNR PN-EN 
933-

5:2000 

11 Mrozoodporność (dot. 
frakcji kruszywa 8/16 
odsianej z mieszanki)  

F7 

  

F4 

  

F10  F10 

  

PN-EN 
1367-1   

12 Wartość CBR po 
zagęszczeniu Is=1,0 i 
moczeniu w wodzie 
96h co najmniej  

≥60 ≥80 ≥40 ≥35-w-wa odcinajaca, 
odsączająca, 

mrozoochronna (dla 
KR3-6)  

 

PN-EN 
13286-47 

  

 

13 Zawartość wody w 
mieszance 
zagęszczanej %(m/m) 
wilgotności optymalnej 
wg metody Proctora  

80-100 80-100 80-100 70-100 PN-EN 
13286-2   

 

14 Wodoprzepuszczalność 
mieszanki w w-wie 
odsączającej po 
zagęszczeniu wg 
Proctora do wskaźnika 
Is=1,0, współczynnik 
filtracji k co najmniej 
cm/s 

- - - ≥0,0093 

(k≥8m/dobe) 

PN-EN 
13286-2   

 

* dot. materiału wymagającego przewilgocenia – za miarodajne uznaje się: uziarnienie mieszanki, zawartość 
pyłu, zawartość nadziarna, wskaźnik plastyczności, wskaźnik piaskowy i wodoprzepuszczalność – określone po 
5- krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora lub mieszanki pobranej na budowie z zagęszczonej warstwy.  

Uwaga. JeŜeli mieszanka do podbudowy nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnych i grubych a powstaje w 
jednym ciągu technologicznym w czasie kruszenia, kruszywo grube odsiane z tej mieszanki powinno spełniać  
parametry z tabl. 3, których nie ma w tablicy 4.   

***tylko wyjątkowo do nawierzchni utrwalanych powierzchniowo. 

Dla podbudowy, która wg nieaktualnego  rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych, zostały przyjęte 
dla dróg  KR1- 
W mieszankach, które są wyprodukowane z róŜnych kruszyw, kaŜdy ze składników powinien spełniać 
wymagania z tablicy 3. W przypadkach uzasadnionych pozytywnymi, udokumentowanymi wynikami 
dotychczasowych zastosowań, dopuszcza się odstępstwa od tych wymagań, o ile mieszanka kruszyw 
po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora spełnia wszystkie wymagania tablicy 4. 

7.2.3.4 Woda 

Do zraszania kruszywa naleŜy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie 
na mieszankę kruszywa, ale umoŜliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej.  
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7.3 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-08.01. 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze sprzętu dzięki któremu moŜliwe będzie ułoŜenie podbudowy o parametrach podanych 
w niniejszej ST.  

7.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-08.01. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem 
oraz pyleniem podczas przewozu. 

7.5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-08.01. 

7.5.1 Przygotowanie podłoŜa pod podbudowę 

PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST dotyczące ułoŜenia stabilizacji 
technologicznej  oraz wykonania  koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa.  
Nośność podłoŜa  podano w ST-08.03.  
Materiały stosowane do wykonania podbudowy powinny spełniać wymagania dotyczące 
nieprzenikania cząstek pomiędzy podbudową oraz podłoŜem zgodnie z zaleŜnością:  
D15/d85≤ 5, gdzie 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach. 
 
JeŜeli warunek nie moŜe być spełniony to naleŜy ułoŜyć dodatkowo warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę.  
PowyŜszy warunek nie dotyczy sytuacji gdy podbudowa usytuowana jest na warstwie ulepszonego 
podłoŜa.  
Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoŜa oraz wszelkie powierzchnie 
nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od załoŜonych rzędnych, 
powinny być naprawione.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umoŜliwiać naciąganie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót. 

7.5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek naleŜy stosować system oceny zgodności 4. 
Pobieranie próbek i ich przygotowanie do badań powinno być zgodne z PN-EN 13286-1.  
Zgodnie z systemem oceny zgodności Producent musi prowadzić zakładową kontrolę produkcji 
(ZKP), aby zapewnić, Ŝe wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych.  
W ramach ZKP Producent mieszanki powinien określać gęstość objętościową szkieletu i optymalną 
zawartość wody w badaniu Proctora według PN- EN 13286-2. Po pięciokrotnym badaniu Proctora 
uziarnienie pobranej próbki musi spełniać tolerancje podane w tablicy 1 w stosunku do 
zadeklarowanej przez producenta wartości (S) na kaŜdym sicie. Zawartość pyłów w próbce nie 
powinna być większa od maksymalnej zawartości pyłów podanej w tablicy 4. 
Mieszanki kruszywa muszą być identyfikowalne przez następujące informacje: 
a) powołanie na normę PN-EN 13285, 
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b) źródło i producent, jeśli materiał został przemieszczony, powinno być podane zarówno źródło jak i 
lokalizacja składowiska. 

c)   wymiar górnego sita (D), 
d) rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance, 
e) gęstość szkieletu mieszanki i wilgotność optymalna. 
Wykonawca przedstawi  InŜynierowi deklarację właściwości uŜytkowych z uwzględnieniem  w/w 
parametrów. 

7.5.3 Odcinek próbny  

Przewiduje się wykonanie odcinka próbnego w celu  
−  stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest 

właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 50m2.  
Odcinek próbny będzie zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 

7.5.4 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy 
powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. 
W przypadku gdy ułoŜona i zagęszczona podbudowa miejscami jest „ niezamknięta” naleŜy 
zastosować doziarnienie kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.   
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej mieszanka powinna być zwilŜona określoną 
ilością wody. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej 
mieszankę naleŜy osuszyć. 
Zagęszczenie podbudowy, naleŜy wykonać do osiągnięcia wymaganego w specyfikacji  wskaźnika  
zagęszczenia i do odpowiedniej nośności.  

7.5.5 Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie 
wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 

7.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-08.01. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić deklarację właściwości 
uŜytkowych i badań gotowych mieszanek przeznaczonych do wbudowywania InŜynierowi 
Budowy, w celu akceptacji materiałów.  
MoŜna wykorzystać badania prowadzone przez Producenta mieszanek w ramach ZKP. 
O zakresie, rodzaju, częstotliwości badań na kaŜdym etapie robót decyduje ostatecznie InŜynier 
budowy. 



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--0088..0077..  PPooddbbuuddoowwaa  zz  kkrruusszzyywwaa 

311 
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

7.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wskazać źródło dostarczanego kruszywa oraz 
przedłoŜyć InŜynierowi dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych.  

7.6.3 Badania w czasie robót 

7.6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań 
 

Lp. 
 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na jedno 

badanie (m2) 
1 Uziarnienie mieszanki  Decyzję o konieczności przeprowadzenia badań kontrolnych 

uziarnienia pozostawia się InŜynierowi Budowy, jeŜeli 
przedstawione przez Wykonawcę wyniki ZKP są 
niewystarczające lub kruszywo wizualnie wskazuje na wątpliwą 
jakość.  InŜynier Budowy/ Zamawiający ma prawo zawsze zlecić 
wykonanie badań kontrolnych niezaleŜnemu lub własnemu  
laboratorium, zwłaszcza gdy : Wykonawca stosuje róŜne 
kruszywa lub  konieczne jest sprawdzenie szczelności 
podbudowy 
Częstotliwość badań:  

• min. jednego badania kontrolnego uziarnienia na jeden 
rodzaj kruszywa zastosowanego do wbudowania, lub 

• min. 1 badanie uziarnienia na 300m2 powierzchni z 
kruszywa  

Sprawdzenie nie przenikania cząstek podłoŜa do warstwy 
podbudowy w miejscach gdzie nie ma ułoŜonej stabilizacji 
cementowej z częstotliwością jw. 
 

2 Wilgotność mieszanki  
 

częstotliwość jak powyŜej.   

3 Badanie innych właściwości  Analogicznie jak w  punkcie 1. 
 

4 Zagęszczenie warstwy i 
nośność  
 

 
Badanie wskaźnika zagęszczenia  
Oznaczenie stosunków modułów odkształcenia E2/E1 

  
min. 1 badanie na  kaŜdą powierzchnie 300m2  
  

 

7.6.3.2 Uziarnienie mieszanki ( w przypadku wykonania badań kontrolnych) 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST. Próbki naleŜy pobierać z 
rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem lub ze stosu składowego. Ilość i sposób pobrania 
powinien wynikać z odpowiednich procedur normowych dotyczących poboru próbek jaki i 
zastosowanych metod badawczych.  

7.6.3.3 Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według metody 
Proctora. (PN-EN 13286-2) , w granicach podanych w  tabeli 4.  
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7.6.3.4 Zagęszczenie warstwy 
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia.  
Kontrolę zagęszczenia moŜna wykonać poprzez:  

• określenie wskaźnika na podstawie badań gęstości objętościowej mieszanki na próbkach 
pobranych z budowy oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu mieszanki określanej 
laboratoryjnie (badanie Proctora). Badanie laboratoryjne gęstości referencyjnej powinno być 
wykonane wg PN-EN 13286-2 natomiast gęstości próbki pobranej na budowie  określić jedną 
z metod podanych w normie  BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić co 
najmniej 1,0.  

• pośrednio przez określenie wskaźnika odkształcenia przy zachowaniu wymaganych 
parametrów modułu odkształcenia pierwotnego E1 i wtórnego E2. 

Zagęszczenie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2  dla kaŜdej warstwy. Minimalne modułu odkształcenia naleŜy 
określić poprzez obciąŜenia  płytą statyczną. 
Moduły odkształcenia naleŜy obliczyć wg wzoru E1= (1,5r*∆p1)/ ∆s, natomiast E2= (1,5r*∆p2)/ ∆s, 
gdzie: 

− ∆p1 – przyrost obciąŜenia jednostkowego w pierwszym cyklu od 0,25 do 0,35 MPa  
− ∆p1 – przyrost obciąŜenia jednostkowego w drugim cyklu od 0,25 do 0,45 MPa 

− ∆s   – przyrost odkształcenia odpowiadający przyjętemu zakresowi obciąŜenia  
− r      – promień płyty tj. 15 cm  

Do badania nośności i zagęszczenia moŜna zastosować równieŜ  płytę dynamiczną po skalibrowaniu 
wyników badania w stosunku do VSS. Metoda pozwalająca na wyznaczenie dynamicznego modułu 
odkształcenia (Evd) powinna być traktowana jako alternatywna i pomocnicza do metody obciąŜenia 
statycznego. 
Wartość dynamicznego modułu odkształcenia EVd [MN/m2] powinna wynosić w przybliŜeniu 
połowę wartości modułu wtórnego.  
Za zgodą InŜyniera budowy dopuszcza się zastosowanie innych metod badania (np. metodę ugięć przy 
obciąŜeniu 40KN) pod warunkiem, Ŝe będą one mogły zostać porównane z metodami tradycyjnymi.  
W przypadku badania ugięcia, ugięcie to pod kołem nie powinno być większe niŜ 1.25 mm dla 
podbudowy pomocniczej i 1,10 mm dla podbudowy zasadniczej. 
Tablica 5a:  

Dotyczy Warstwa    
Uziarnieni
e  

Wskaźnik nośności 
CBR %    / 
Moduł wtórny (E 2) 
większy od   [MPa] 

Wskaźnik 
zagęszczenia   (Is) 
większy od 
[MPa] 

Chodniki i ciągi 
nieobciąŜone 
ruchem   

Podbudowa 
zasadnicza  

       0/31,5 -/60MPa  1,00 

Chodniki i ciągi 
obciąŜone 
ruchem 

Podbudowa 
zasadnicza  

       0/31,5 CBR 60% / 120 MPa 1,00 

Zjazdy 
indywidualne 

jw.          0/31,5 CBR 60% / 120 MPa 1,00 

Jezdnia  KR3 Podbudowa 
pomocnicza o 
charakterze 
podbudowy 
zasadniczej 

        0/31,5 CBR 80% / 160 MPa 1,00 

Jezdnia  KR5 Podbudowa 
pomocnicza o 
charakterze 
podbudowy 
zasadniczej 

        0/31,5 CBR 120% / 180 MPa 1,03 

Zjazdy publiczne – powinny mieć w/w parametry analogiczne jak  
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7.6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy/ nawierzchni  

7.6.4.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy  z kruszywa  
Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 

pomiarów 
Pomiar i Odchyłki  

1 Szerokość podbudowy  co 100 m • w stos. do szerokości  projektowej nie 
moŜe się róŜnić o więcej niŜ +/-5 cm 

• pomiar taśmą mierniczą  

2 Równość podłuŜna co 20m łatą lub w sposób ciągły  
planografem  

-10mm dla podbudowy zasadniczej i 
pomocniczej KR3-6 

• -20mm dla podbudowy pomocniczej 
KR1-2 

• pomiar łatą 4 metrową  

3 Równość poprzeczna co 100m  jw 

4 Spadki poprzeczne*) 

 

 

 

 

 

Jw. 

 

 

 

 

 

 

 

• na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową,  z 
tolerancją ± 0,5 %. 

• pomiar łatą  z poziomicą elektroniczną 
lub niwelatorem  

 

5 Rzędne wysokościowe co 20m, a na odcinek 
krzywoliniowych co 10m  

zjazdy – w 2 punktach w co 
najmniej w dwóch przekrojach   

chodniki/ścieŜki – w osi lub na 
krawędzi ciągu, w miejscach 
charakterystycznych 

• pomiar  niwelatorem  
• RóŜnice pomiędzy rzędnymi 

wysokościowymi rzeczywistymi 
podbudowy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny 
przekraczać : 
- pobocza i nawierzchnia +1cm, -1cm; 
- podbudowa zasadnicza: -1cm, +0cm; 
- podbudowa  pomocnicza  i warstwy 
  ulepszonego podłoŜa -2cm, +0cm; 

 

6 Ukształtowanie osi w 
planie*) 

co 100 m  •  oś podbudowy w planie nie moŜe być 
przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.         

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: w 3 punktach 
na kaŜdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niŜ raz na 300 m2 
przed odbiorem (podczas 
budowy min 1 raz 500 m2) 

• względem  projektowej odchyłka nie 
powinna przekraczać +10mm  / -15 
mm  
( podbudowa pomocnicza KR1-2) 
podbudowa zasadnicza , podbudowa 
pomocnicza KR3-6; nawierzchnia +/-
10% 

• pomiar niwelatorem lub miarką 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 
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7.6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstw 

7.6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy z kruszywa 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w ST, 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone.  

7.6.5.2 Niewłaściwa grubość warstwy   

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane 
i ponownie zagęszczone. 

7.6.5.3 Niewłaściwa nośność warstwy 

JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności. 

7.7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-08.01. 
Jednostką obmiarową  jest 1m2 podbudowy. 

7.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-08.01. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i ST jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne 

7.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-08.01. 
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych w wykonaniem zadania określonego w 
przedmiotowej specyfikacji w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji Projektowej oraz określonych 
wymogach formalno-prawnych. 
Zakres wykonania podbudowy obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie mieszanki  
- rozłoŜenie mieszanki,  
- zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki,  
- uzupełnienie kruszywem podbudowy  w miejscach, gdzie niema zamkniętej struktury 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej i 

przywołanych normach, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

7.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu 
PN-EN 
13242:2004 

Kruszywa  do  niezwiązanych  i  hydraulicznie  związanych materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane - Wymagania 
PN-EN 933- Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego 



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--0088..0077..  PPooddbbuuddoowwaa  zz  kkrruusszzyywwaa 

315 
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

1:2000 -- Metoda przesiewania 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości 
PN-EN 933-
4:2001 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie kształtu ziaren – 
Wskaźnik kształtu 

PN-EN 1097-
6:2002 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena   zawartości drobnych 
cząstek – Badania błękitem metylenowym 

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-
5:2001 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – wymagania` 
PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym . Część 1 

Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności – 
Wprowadzenie i wymagania ogólne 

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym . Część 2. 
Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie gęstości i wilgotności – Zagęszczenie 
aparatem Proctora.  
 

PN-EN 13286-46 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym . Część 
46. Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności  
CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego  

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1:Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 

PN-EN 1744-
1:2000 

Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Analiza chemiczna 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
W zaleŜności od zastosowanego kruszywa  -normy przywołane w WT -4 
Uwaga  
Wszelkie wątpliwości dotyczące zastosowania właściwych wymagań normowych naleŜy omówić z 
InŜynierem Budowy.   
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88  SSPPEECCYYFFII KK AACCJJAA  TTEECCHHNNII CCZZNNAA  SSTT--0088..0088..  KK oossttkkaa  bbeettoonnoowwaa  

8.1 WSTĘP 

8.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

8.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Zakres stosowania ST jest zgodny z ST-08.01. 

8.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem: 
- nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON z fazami na wyniesionym skrzyŜowaniu koloru 

czerwonego i grafitowego, 
- nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON bezfazowej chodnika koloru szarego, 
- nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON bezfazowejścieŜki rowerowej koloru 

czerwonego, 
- kostki betonowej 16x16 pełniącej funkcję ścieki przykrawęŜnikowego. 
Wymiary w/w elementów betonowych podano w dokumentacji projektowej. 

8.1.4 Określenia podstawowe 

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek  
betonowych. 
Betonowa kostka brukowa- prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchni, który 
spełnia następujące warunki: w odl. 50 mm od kaŜdej krawędzi, Ŝaden przekrój poprzeczny nie 
powinien wykazać wymiaru poziomego mniejszego niŜ 50 mm; całkowita grubość kostki podzielona 
przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa 4. Wymagań nie stosuje się do elementów 
uzupełniających  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-08.01. 

8.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-08.01. 

8.2 MATERIAŁY 

8.2.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-08.01.  

8.2.2 Kostki betonowe 

Kostki powinny spełniać wymagania normy  PN-EN 1338. 
Kształt kostek powinien odpowiadać kostkom BEHATON 8 cm lub kostkom o wymiarach 
16 x 16 x 16 cm. 
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Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Kostki wykonane z dwóch 
warstw nie mogą się rozwarstwia 
Tolerancje wymiarów nominalnych powinny być zgodne z normą. 
Kostki nie mogą zawierać azbestu. 
Cechy fizykomechaniczne kostek  winny być określone zgodnie z poszczególnymi załącznikami  
normy PN-EN 1338.  

1.odporność na warunki atmosferyczne (odporność na zamraŜanie i rozmraŜanie – klasa 3-D tj. 
średni ubytek masy po badaniu  nie moŜe być większy 1,0 kg/m2 przy czym Ŝaden pojedynczy 
wynik nie moŜe przekroczyć 1,5 1,0 kg/m2. 
2. wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (wytrzymałość charakterystyczna nie powinna 
być mniejsza niŜ 3,6 MPa a pojedynczej próbki nie moŜe być mniejsza niŜ 2,9 MPa i o obciąŜeniu 
niszczącym mniejszym niŜ 250 N/mm długości rozłupywania). 
3. odporność na ścieranie - klasa 4-I (w zaleŜności od rodzaju badania  odporność na ścieranie 
≤20 mm lub nie mniej niŜ 18000 mm3/ 5000 mm2). 
4 nasiąkliwość – klasa 2-B,  wartość średnia ≤6,0. 
5. odporność na poślizg – zadawalająca. 
6. trwałość –zadawalająca. 

8.3 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-08.01. 
Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchni  moŜe zastosować następujący sprzęt: 

- ładowarki : do przewozu materiału wewnątrz  placu budowy 
- ubijaki do ubijania kostki, 
- wibratory płytowe z osłoną i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki  
- sprzęt brukarski, 
- układarki kostek – wykorzystanie  przy duŜych powierzchniach i jednolitym kształcie kostek  
- inny jeśli Wykonawca uzna Ŝe jest niezbędny  

8.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-08.01. 

8.4.1 Transport materiałów 

8.4.1.1 Transport materiałów sypkich 

Materiał naleŜy przewozić w sposób zabezpieczony przed wysypywaniem się i pyleniem. Cement 
naleŜy zabezpieczyć przed przewilgoceniem. Gotowe zaprawy naleŜy przewozić zgodnie z 
zaleceniami producenta. 

8.4.1.2 Transport elementów  betonowych 
Elementy betonowe naleŜy przewozić na paletach odpowiednio zabezpieczone folią i taśmami 
stalowymi (lub innymi zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta). Palety naleŜy przewozić 
samochodem wyposaŜonym w urządzenia rozładunkowe (HDS) lub wózkami widłowymi (bądź 
osprzętem ładowarek – „widły”). 

8.5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-08.01. 
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8.5.1 Przygotowanie podłoŜa i podbudowy 

Warunki przygotowania podłoŜa i podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
odpowiednich ST. Warunki wykonania ławy betonowej pod ściek i rolkę odpowiadają wymaganiom 
specyfikacji dot. krawęŜników betonowych.  

8.5.1.1 Układanie nawierzchni z  kostki betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
Kostkę naleŜy układać (maszynowo  lub ręcznie) w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 3 do 5 mm (jeśli kostka nie  posiada krawędzi dystansowych). Kostkę naleŜy układać ok. 
1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
ulega zagęszczeniu. Wskazane jest aby po zagęszczeniu nawierzchni ,wystawała 0,5 -1 cm nad 
krawędź krawęŜnika, ścieku bądź obrzeŜa. W przypadku ułoŜenia kostki w obrębie włazu, kratki 
ściekowej itp. – właz (lub inny element obrabiany) powinien być usytuowany na równi z zagęszczoną 
nawierzchnią.  
NaleŜy zwrócić uwagę na to, aby pierwszy rząd kostki został ułoŜony prostopadle. Następnie trzeba 
układać ją w sposób nie powodujący przesuwania rzędów kostki na podsypce. Stanowisko pracy 
powinno się znajdować na juŜ ułoŜonej kostce, a dalsze układanie rozpoczyna się z tego właśnie 
miejsca. 
Dla uniknięcia zróŜnicowania odcieni kolorystycznych kostek na powierzchni bruku, naleŜy pobierać 
kostkę na przemian, z min.2- 3 róŜnych pakietów.   
Mniej więcej co 2 m naleŜy sprawdzać za pomocą sznurka prawidłowość przebiegu linii spoin bruku. 
JeŜeli linie nie są równe, to trzeba połoŜenie rzędów wyrównać poprzez rozsunięcie kostek. NaleŜy 
równieŜ sprawdzić prostopadłość linii. 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach naleŜy stosować elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń naleŜy uzupełnić kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem drobnym płukanym ( do 2/3 wysokości 
kostki), a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.  
Do zagęszczenia ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Płytę roboczą 
zagęszczarki przed rozpoczęciem pracy naleŜy oczyścić. Płyta nie powinna być zniekształcona, gdyŜ 
moŜe to spowodować uszkodzenie kostki. Nawierzchnia z kostki powinna być sucha i przed 
zagęszczeniem oczyszczona z resztek piasku. W ten sposób uniknie się miejscowego nacisku na 
kostkę. Zbyt wąskie płyty robocze zagęszczarki naleŜy zaopatrzyć w dodatkowe płyty boczne, 
poszerzające szerokość roboczą.  
Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek, do momentu uzyskania równej powierzchni. 
Zagęszczenie naleŜy prowadzić  w taki sposób, aby nie ubijać kostek, tylko powodować tzw. płynięcie 
podsypki. Dlatego zagęszczarka płytowa nie powinna poruszać się zbyt wolno, aby uniknąć 
nadmiernego ubijania w jednym miejscu (5000 obrotów/min).  
Po zagęszczeniu  nawierzchni naleŜy ponownie uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do 
ruchu. 
Długość ewentualnych przebruków na powiązaniu nawierzchni nowo budowanej z istniejącą naleŜy 
ustalić z InŜynierem Budowy.  

8.5.1.2 Układanie  ewentualnych ścieków i rolek oraz powierzchni  z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową  

Kostkę układa się podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły do 10mm. 
Zagęszczenie naleŜy wykonać ręcznie w przypadku rolek (w przypadku większych powierzchni 
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moŜna zastosować zagęszczarki z osłoną z tworzywa, pod warunkiem Ŝe nie nastąpi pękanie kostek 
oraz równomierne osiadanie.  
Spoiny naleŜy nawilŜyć wodą z dodatkiem 1% cementu, wypełnić na „mokro” zaprawą cementową a 
po stęŜeniu wyczyścić, tak aby powstała powierzchnia monolityczna.  
W powierzchniach z kostki wypełnionych spoiną sztywną, naleŜy wykonać co 5-6 m dylatacje 
poprzeczne.  
Szczeliny podłuŜne naleŜy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz pośrodku 
jezdni, jeŜeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową 
szerokości jezdni.  
Szczeliny na podbudowie naleŜy wykonać zgodnie z ST dot. podbudów z betonu. Szczeliny naleŜy 
wypełnić materiałem odpowiednio dobranym do nawierzchni stykającej się z kostką : w przypadku 
nawierzchni bitumicznych –masy zalewowe bitumiczne, w przypadku powierzchni betonowych lub 
kamiennych masy na bazie polimerów. 
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny wypełnione są zaprawą cementowo-piaskową 
polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej 
wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię naleŜy przykryć piaskiem i utrzymywać 
w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zaleŜności od warunków 
atmosferycznych, nawierzchnię naleŜy oczyścić dokładnie z piasku i moŜna oddać do ruchu.  

8.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

8.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-08.01. 

8.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przekaŜe odpowiednie deklaracje i orzeczenia a w razie 
konieczności aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów (wyrobów budowlanych). 

8.6.3 Badania w czasie robót 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Częstotliwość badań i wartości dopuszczalne Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

A) Nawierzchnia z 
kostki lub betonowych  

B) Rolka lub 
ściek  z kostki 

betonowej 

C) Opaska z płytek D) Chodnik z kostki 
lub płytek  

1 Sprawdzenie podłoŜa i 
koryta 

nośność, zagęszczenie, 
nierówności  zgodnie z 
ST D-02.00.00  
 

± 2,0 cm na 40 
mb 

± 2,0 cm na 40 mb szerokość koryta +/-
5cm  

2 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem 
liniowym, łatą lub 
metodą niwelacji) 

odchyłka od grubości 
podsypki +/-1cm. 
Częstotliwość -2 razy na 
50m2i w punktach 
charakterystycznych 

Nie dotyczy 
 

odchyłki od 
projektowanej 
grubości ±2 cm 
co 40 mb 

odchyłka od 
grubości podsypki 
+/-1cm. 

Częstotliwość -2 
razy na 50m2i w 
punktach 
charakterystyczn
ych 

3 Badania wykonywania nawierzchni /ścieku 
 

 4 a) zgodność z 
dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na kaŜdej 
działce roboczej 

Sukcesywnie na 
kaŜdej działce 
roboczej 

Sukcesywnie na 
kaŜdej działce 
roboczej 

Sukcesywnie na 
kaŜdej działce 
roboczej 

 5 b)     połoŜenie osi w połoŜenie osi w planie co krawędź zgodnie z nie dotyczy  



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--0088..0088..  KKoossttkkaa  bbeettoonnoowwaa 

322 
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

40m i we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych 
dopuszczalne  
przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm. 
 
 
 

zewnętrzna –
dopuszczalna 
odchyłka  ±2 cm 
na 40 mb  

połoŜeniem 
obrzeŜy i 
krawęŜników: ±2 
cm na 40mb,   
 

 6 c)   rzędne 
wysokościowe 
(pomierzone 
instrumentem 
pomiarowym) 

2 raz na 100m2 + punkty 
charakterystyczne 

niwelety lub przekroju 
poprzecznego 

Odchylenia:+1 cm ; -2 cm  

niweleta ścieku  
± 1 cm od 
projektowej/na 
kaŜde 100m 
wykonanego 
ścieku lub rolki  

• 50 m na 
obrzeŜu i 
odjęcie światła 
– opaska z 
płytek 

• Odchylenia:+1 
cm; -2 cm 

wg rzędnych 
krawęŜnika 
/obrzeŜa   

 7 d)     równość w 
profilu podłuŜnym 
mieszona łatą 4-
metrową 

• 2 razy na 50m2 i w 
punktach 
charakterystycznych 
niwelety lub przekroju 
poprzecznego  lub co 
20 mb w osi , przy 
krawędzi i w punktach 
charakterystycznych. 

• Nierówności do  ± 
8mm   

2 miejsca na 40 
mb   
prześwit między 
łatą 4m  a 
ściekiem do 
5mm  

• 1 raz na 50-
100m2 nie 
rzadziej niŜ co 
40 mb  + 
miejsca 
wątpliwe  

• Nierówności do 
 ±8 mm 

• 1 raz na 50-
100m2 lecz nie 
rzadziej niŜ co 
54 mb (w 
przypadku 
chodników) 
Nierówności do 
 ± 8mm 

8  e)     równość w 
przekroju 
poprzecznym 
(sprawdzona łatą 
profilową z 
poziomnicą i pomiarze 
prześwitu klinem 
cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 
względnie metodą 
niwela-cji) 

 
2 razy na 40m2 i w 
punktach 
charakterystycznych 
niwelety lub przekroju 
poprzecznego 
 

Nierówności do  ± 8mm   

• nie dotyczy   
  

• nie dotyczy   • 1 raz na 50-
100m2 lecz nie 
rzadziej niŜ co 
50 mb (w 
przypadku 
chodników) 

• Nierówności do 
 ± 8mm 

9  f)      spadki 
poprzeczne 
(sprawdzone metodą 
niwelacji lub 
poziomnicą z 
odczytem 
elektronicznym) 

• 2 razy na 50m2 i w 
punktach 
charakterystycznych 
niwelety lub przekroju 
poprzecznego  

• Odchyłki od 
dokumentacji 
projektowej +/- 0,5% 

sprawdzenie 
poziomicą 
pochylenia 
porzecznego 
zgodnie z 
pochyleniem 
jezdni – 2 razy 
na 40m  

• częstotliwość  
jw 

• Odchyłki od 
dokumentacji 
projektowej do  
0,3% - opaska 

co najmniej raz na 
kaŜde 50 do 100 m2 
chodnika i w 
miejscach 
wątpliwych, jednak 
nie rzadziej niŜ co 
30 m. Dopuszczalne 
odchylenia od 
projektowanego 
profilu wynoszą ± 
0,3%. 

10 g) spadki podłuŜne 
(sprawdzone metodą 
niwelacji) 

w odległościach/ 
miejscach  
zapewniających  
stwierdzenie 
prawidłowego spływu 
wody  

 

w odległościach 
zapewniających  
stwierdzenie 
prawidłowego 
spływu wody  

w odległościach 
zapewniających  
stwierdzenie 
prawidłowego 
spływu wody  

w punktach 
charakterysty-
cznych  jednak nie 
rzadziej niŜ 40m 
Odchylenia od 
projektowanej 
niwelety chodnika 
w punktach 
załamania niwelety 
nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 
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 11 h)     szerokość 
nawierzchni 
(sprawdzona 
przymiarem 
liniowym) 

2 razy na 50m2 i w 
punktach 
charakterystycznych 
niwelety lub przekroju 
poprzecznego 
Odchyłki od 
dokumentacji projektowej 
do ±5 cm 

Nie dotyczy Nie dotyczy  Nie dotyczy  

 12 i)     szerokość i 
głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin  

Nawierzchnie z kostki –
ocena wizualna  
Nawierzchnia z płytek – 3 
miejsca na 100m2 – 
usuniecie spoin na dł. 10 
cm.  

Co 50 mb ścieku 
–ocena wizualna 
lub usunięcie 
spoiny na 
długość kostki 

Usunięcie szczelin 
dł. 10 cm w  2 
miejscach / 40 mb  

Chodnik z kostki –
ocena wizualna  
Chodnik z płytek – 
3 miejsca na 100m2 
– usuniecie spoin na 
dł. 10 cm. 

 13 j)      sprawdzenie 
koloru kostek i 
desenia ich ułoŜenia 

Kontrola bieŜąca- 
zgodność  
wg dokumentacji 
projektowej  

Nie dotyczy  Nie dotyczy  Kontrola bieŜąca- 
zgodność  
wg dokumentacji 
projektowej 

14 k) sprawdzenie 
równoległości spoin             
( zachowanie wzoru) 

Wizualne -ewentualnie 
przy pomocy  sznurków i 
przymiaru milimetrowego 
– Częstotliwość wg 
InŜyniera 

Nie dotyczy  Nie dotyczy  Wizualne -
ewentualnie przy 
pomocy  sznurków i 
przymiaru 
milimetrowego – 
Częstotliwość wg 
InŜyniera 

15 l) Sprawdzenie ubicia Wizualnie czy nie ma 
zapadnięć/ wybrzuszeń 
Ocena po 
przeprowadzeniu kontroli 
nierówności 

Wizualnie czy 
nie ma 
zapadnięć/ 
wybrzuszeń 
Ocena po 
przeprowadzeniu 
kontroli 
nierówności  

Wizualnie czy nie 
ma zapadnięć/ 
wybrzuszeń Ocena 
po 
przeprowadzeniu 
kontroli 
nierówności 

Wizualnie czy nie 
ma zapadnięć/ 
wybrzuszeń Ocena 
po przeprowadzeniu 
kontroli 
nierówności 

8.7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-08.01. 

8.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-08.01. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i ST jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne 

8.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-08.01. 
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zdania określonego w 
przedmiotowej specyfikacji w tym czynności ujęte w ST, dokumentacji projektowej oraz określonych 
wymogach formalno – prawnych.  
UłoŜenie  nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup i dostarczenie materiałów,  
- ułoŜenie i zagęszczenie podsypki  
- ułoŜenie i ubicie kostki/płytek 
- wypełnienie spoin, oczyszczenie 
- wykonanie dylatacji i uzupełnienie  
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- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

UłoŜenie rolki/ ścieku  obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze,  
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopu pod ławę w miejscu gdzie jest to konieczne, wywóz materiału z wykopu 

na składowisko i poniesienie kosztów składowania/utylizacji. 
- wykonanie szalunku na ławę, 
- wykonanie ławy wraz z dylatacją, 
- pielęgnację betonu i ew. rozbiórkę szalunku, 
- ułoŜenie ścieku lub rolki, palisady (murka) z wypełnieniem spoin oczyszczenie i pielęgnacją 

ścieku, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

8.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 1008:2004 
 

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

PN-EN-197-1:2002 
 

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

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych – 

Wymagania i metody badań. 
 

PN-S- 02204:1997 
PN-EN 1338 

Drogi samochodowe . Odwodnienie dróg.  
Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 

PN-EN 771-X Wymagania dotyczące elementów murowych 
Cz1. Elementy murowe ceramiczne  
Cz2. Elementy murowe sylikatowe 
Cz3. Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami lekkimi i zwykłymi) 
Cz4. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego 
Cz5. Elementy murowe z kamienia sztucznego 
Cz6. Elementy murowe z kamienia naturalnego 
 

PN-EN  1339:2005 
PN-EN 13198:2005 

Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 
Prefabrykaty z betonu. elementy małej architektury ulic i ogrodów. 

PN-EN12620:2004 Kruszywa  do betonu  
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw 
PN-EN 13043:2004        Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na     

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN EN 13369:2005       Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
PN-B-10104:2005  
  

Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy o 
określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 
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99  SSPPEECCYYFFII KK AACCJJAA  TTEECCHHNNII CCZZNNAA  SSTT--0088..0099..  KK rr aawwęęŜŜnniikkii   bbeettoonnoowwee  ii   
oobbrr zzeeŜŜaa  

9.1 WSTĘP 

9.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych ułoŜeniem krawęŜników i obrzeŜy betonowych, które zostaną zrealizowane 
w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

9.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie 9.1.1. 

9.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem: 

� krawęŜników betonowych na ławie betonowej z oporem, 
� obrzeŜy betonowych na ławie betonowej  

9.1.4 Określenia podstawowe 

Kraw ęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
ObrzeŜa betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-08.01. 

9.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-08.01. 

9.2 MATERIAŁY 

9.2.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-08.01.  

9.2.2 Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 
- krawęŜniki betonowe i obrzeŜa betonowe wibroprasowane, 
- piasek  do zapraw  do maltowania,  piasek na podsypkę  
- cement do zaprawy  
- ew. zaprawa cementowa gotowa,  
- woda,  
- beton o klasie wytrzymałości na ściskanie podanej w dokumentacji projektowej do wykonania 

ławy pod krawęŜniki i obrzeŜa  
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- styropian, masa bitumiczna zalewowa, papa asfaltowa lub inna wkładka elastyczna do wykonania 
dylatacji. 

9.2.3 ObrzeŜa betonowe 

9.2.3.1 Kształt i wymiary  
ObrzeŜa betonowe do zewnętrznych nawierzchni drogowych wg PN-EN 1340:2004 o następujących 
właściwościach fizykomechanicznych: 

− dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości – wg tablicy 1 PN-EN 1340:  
− odporność na ścieranie  – klasa 4(I) 
− odporność na zamraŜanie/rozmraŜanie  – klasa 3(D) 
− wytrzymałość na zginanie – klasa 1 (S) 
− odporność na poślizg/poślizgnięcie – zadowalająca  
− trwałość ( ze względu na wytrzymałość) - zadowalająca 

Wymiary obrzeŜy podano w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki podaje producent. 

9.2.3.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnia, tekstura, zabarwienie obrzeŜy oceniana jest zgodnie z załącznikiem J normy PN-EN 
1340 :2004. Zgodność elementów ocenianych na podstawie w/w załącznika powinna być ustalona o 
ile nie ma znaczących róŜnic tekstury, zabarwienia przy porównaniu próbek dostarczonych przez 
producenta a zatwierdzonymi przez odbiorcę. Powierzchnie obrzeŜy betonowych powinny być bez 
rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

9.2.3.3 Składowanie 
ObrzeŜa betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych odpowiednio 
posegregowanych. 
ObrzeŜa betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜa. 

9.2.4 Kraw ęŜniki betonowe  

9.2.4.1 Kształt i wymiary  
Wymiary krawęŜników  podano w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki podaje 
producent. 

9.2.4.2 Wymagania fizykomechaniczne 
Jak dla obrzeŜy, przy czym wytrzymałość na zginanie  powinna być  klasy  co najmniej 2 (T). 

9.2.4.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnia, tekstura, zabarwienie  krawęŜników oceniana jest zgodnie z załącznikiem J normy PN-
EN 1340 :2004. Zgodność elementów ocenianych na podstawie w/w załącznika powinna być ustalona 
o ile nie ma znaczących róŜnic tekstury , zabarwienia przy porównaniu próbek dostarczonych przez 
producenta a zatwierdzonymi przez odbiorcę. Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być 
bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. W 
krawęŜnikach dwuwarstwowych nie dopuszcza się rozwarstwień. 

9.2.4.4 Składowanie 
KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian i wielkości. 
KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek. 
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9.2.5 Materiały pozostałe 

Gotowe zaprawy na bazie cementu, mrozoodporne o wytrzymałości na ściskanie (28 dni) co najmniej 
równej 15 MPa.  
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem  klasy nie mniejszej niŜ 32,5 
(mogą być  CEM I lub II ) odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1:2002. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub woda pitna z siei wodociągowej,  
Piasek 0/2 do zapraw i na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242:2004 wg PN-
EN 13242:2004, wg PN-EN 13139 lub wg innych norm dla kruszyw)- zawartość pyłu poniŜej 3 % 
jeŜeli piasek stosowany jest do zapraw uzupełniających lub w przypadku podsypek, w pozostałym 
przypadku, (piaskowanie itp.)., zawartość pyłu poniŜej 5%.  
Wkładki styropianowe, masa zalewowe lub inne materiały elastyczne zaproponowane przez 
Wykonawcę posiadające aprobatę techniczną i deklaracje właściwości uŜytkowych.  

9.2.6 Materiały na ławy  

Do wykonania ław betonowych naleŜy stosować odpowiednio betony o klasie podanej w 
dokumentacji. Klasa ekspozycji X0 o konsystencji odpowiadającej gęsto plastycznej (S1-2 lub V1-
V2), wymiar największego ziarna nie więcej niŜ 32mm wg PN-EN 206-1. 
Kruszywo o betonu powinno spełniać wymagania  wg PN-EN 12620 kategorii: 

− grube Gc90/15,f 4, F2, Sr40, 
− drobne GF85, zawartość pyłów do 3% (f3). 

Beton powinien być zakupiony i przywieziony z betoniarni wskazanej przez Wykonawcę.  

9.3 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-08.01. 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
- sprzęt do przewozu materiałów: ładowarki z widłami, ew. wózki widłowe  
- łopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, łomy, sprzęt brukarski   
- inny jeśli Wykonawca uzna za niezbędny do ustawienia krawęŜnika i obrzeŜy 

9.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-08.01. 

9.4.1 Transport kraw ęŜników i  obrzeŜy  

W/w materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi, ułoŜone pionowo na 
paletach. 
Materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 
wysokości tej warstwy. 

9.4.2 Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu i betonu powinien się odbywać w samochodach zamkniętych lub pod przykryciem 
w celu ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniem bądź zawilgoceniem – w zaleŜności od warunków 
atmosferycznych.  
Piasek moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami oraz pyleniem.  

9.5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-08.01. 
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9.5.1 Wykonanie koryta pod ławy i poszczególnych warstw podbudowy 

Wymiary koryt pod krawęŜniki powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod 
ławę powinien być zgodny ze wskaźnikiem podłoŜa. 
Na przygotowanym podłoŜu naleŜy ułoŜyć i zagęścić warstwę odcinającą z piasku. Rozmieszczenie 
szpilek powinno umoŜliwi ć naciąg linek. 

9.5.2 Wykonanie ław 

Ławy naleŜy wykonać zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, łącznie z 
ustawieniem krawęŜników. 
Ławy betonowe wykonuje się bez szalowania w gruntach spoistych  a ławy betonowe z oporem 
wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien 
być wyrównywany i zagęszczony warstwami.  
Przy ułoŜeniu betonu pod krawęŜniki naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
przekładkami ze styropianu (gr. styropianu do 1 cm, wys. do 1/3 wysokości ławy, styropian ułoŜony 
na całej szerokości ławy) . Wypełnienie szczelin dylatacyjnych moŜna wykonać z innego materiału 
elastycznego (np. zalewy bitumiczne na gorąco ) .Szalunek moŜna wykonać z desek, akr itp. 
Warstwę wyrównawczą wykonuje się w jednej warstwie. Natychmiast po rozłoŜeniu i wyprofilowaniu 
mieszanki naleŜy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Ostatnie 3 cm powinno  być na tyle luźne aby 
móc ustawić i dobić krawęŜnik lub obrzeŜe. 
Wilgotność mieszanki betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją + /-2% jej wartości. 
Ławę naleŜy pielęgnować w zaleŜności od warunków atmosferycznych;  
a) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego lub geowłókniną, 

ułoŜoną na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy 
przez wiatr, 

b) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 
c) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni. 
d) polewanie wodą przez 7-10 dni  
e) moŜna zastosować inne zabezpieczenia wg uznania Wykonawcy.  

9.5.3 Ustawienie krawęŜników betonowych 

9.5.3.1 Zasady ustawiania krawęŜników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) krawęŜników podano w dokumentacji 
projektowej. 
Spoiny dylatacyjne między krawęŜnikami powinny  znajdować się w linii dylatacji ławy. Wypełnienie 
szczelin w tym miejscu naleŜy wykonać za pomocą wysokoplastycznej i wysokowytrzymałej masy 
syntetycznej. Szerokość spoiny powinna wynosić 1-1,2 cm. 

9.5.3.2 Wypełnianie spoin 
KrawęŜniki na odcinku prostym naleŜy układać na styk a spoiny krawęŜników nie mogą przekraczać 
szerokości 1cm.  
Na odcinkach prostych nie ma potrzeby ich wypełniania. Na łukach naleŜy zastosować krawęŜniki 
łukowe ( do r=12m)  lub cięte. Spoiny między krawęŜnikami ciętymi na łukach nie powinny 
przekraczać 1,5 cm . 
W przypadku zastosowania maksymalnej szerokości spoiny, wówczas naleŜy wypełnić zaprawą 
syntetyczną na bazie cementu o wysokiej wytrzymałości na ściskanie i mrozoodporności. Kolor 
zaprawy powinien odpowiadać kolorowi krawęŜników.  
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Spoinowanie naleŜy równieŜ wykonać na łukach i na odcinkach prostych w miejscu gdzie przechodzi 
dylatacja, jeśli ta pokrywa się w linii prostej ze spoiną między krawęŜnikami. Spoiny przed zalaniem 
zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą z dodatkiem 1 % cementu ( objętościowo).  
Po wypełnieniu spoin, krawęŜniki naleŜy oczyścić. 
W obu przypadkach do wypełniania spoin moŜna zastosować materiały gotowe odporne na zmiany 
temperatury, o dobrej przyczepności i odpowiednio wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. 

9.5.4 Ustawienie obrzeŜy  

9.5.4.1 Zasady ustawiania obrzeŜy 
ObrzeŜa ustawić ze „światłem” podanym w dokumentacji projektowej. Po zakończeniu prac opór i 
ławę naleŜy pielęgnować analogicznie jak krawęŜniki.  

9.5.4.2 Wypełnianie spoin 
Spoiny nie powinny przekraczać 5 mm. Przy szczelinie większej niŜ 0,5 (np. przy łukach) zastosować 
wypełnienie analogiczne jak przy krawęŜniku. W przypadku gdy obrzeŜa nie będą naraŜone na nacisk 
kół pojazdów, moŜna zastosować zaprawę cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed wypełnieniem 
zaprawą trzeba oczyścić na pełną głębokość i zmyć wodą z 1% dodatkiem cementu (objętościowo). 
Spoiny muszą być wypełnione na pełną głębokość. 

9.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

9.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-08.01. 

9.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

9.6.2.1 Badania elementów betonowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić wyniki badań materiałów (wg 
dokumentów dostarczonych przez producenta) przeznaczonych do ustawienia krawęŜników 
betonowych, obrzeŜy, InŜynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenia wyglądu zewnętrznego, kształtu i wymiarów Wykonawca dokonuje wyłącznie na 
wniosek InŜyniera. 

9.6.3 Badania w czasie robót 

PoniŜej podano minimalny zakres badań, które powinny być przeprowadzone podczas trwania robót.  

9.6.3.1 Sprawdzenie koryta pod ławę 
Nie przewiduje się sprawdzenia wskaźnika zagęszczenia podłoŜa pod ławę ze względu na wykonanie 
pełnych robót ziemnych w obrębie jezdni i chodników. 

9.6.3.2 Sprawdzenie ław  
Przy wykonywaniu ław badaniu powinny podlegać: 
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 
b) Wymiary i zagęszczenie ławy. 
 Wymiary i zagęszczenie ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 

100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
• dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
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• dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
 Przy ustawianiu krawęŜników i obrzeŜy  naleŜy sprawdzać: 
• dopuszczalne odchylenia linii elementów betonowych w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 2 cm na kaŜde 100 m ( dla obrzeŜy ± 5 cm) ustawionego elementu, 
• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny elementu betonowego od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 2 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika  (dla obrzeŜa ± 1 
cm), 

• równość górnej powierzchni elementu betonowego, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch 
punktach na kaŜde 100 m elementu, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią elementu i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 

Badanie właściwości składników mieszanki betonowej jak i właściwości samej mieszanki naleŜy do 
zadań Producenta i winna być zgodna z PN-EN 206-1: 2003 i norm w niej powołanych.  
Nie przewiduje się badania betonu do wbudowania krawęŜników i obrzeŜy. Parametry i cechy 
mieszanki muszą być zgodne z metryką dostawy danej partii materiału.   

9.6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych ławy z betonu  

9.6.4.1 Zalecana częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica niŜej. 

Lp
. 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Zalecana minimalna częstotliwość  
badań i  pomiarów 

Tolerancja 

w stosunku do projektu  

1 Szerokość  2 razy na 100m  +10 cm, −5 cm. 

2 Równość podłuŜna (łata 4m) 

3 Równość poprzeczna  

Nie powinny przekroczyć 1 
cm  
 

4 Spadki poprzeczne 

jw. 
 

± 0,5 %. 
5 Grubość warstw 2 razy na 100m   ± 1 cm, 

 

9.7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-08.01. 
Jednostką obmiarowa jest 1mb krawęŜnika lub obrzeŜa.  

9.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-08.01. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i ST jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne 

9.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-08.01. 
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych w wykonaniem zadania określonego w 
przedmiotowej specyfikacji w tym czynności ujęte w ST, dokumentacji projektowej oraz określonych 
wymogach formalno-prawnych. 
Ustawienie krawęŜnika betonowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, zagęszczenie, 
− wykonanie szalunku ( montaŜ i demontaŜ szalunku), 
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− wykonanie ławy i dylatacji, 
− ustawienie krawęŜników  
− pielęgnacja ław betonowych 
− wypełnienie, wyczyszczenie krawęŜników po zalaniu spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Ustawienie obrzeŜa obejmuje następujący zakres robót: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− zakup i dowiezienie materiału na budowę, 
− ew. wykonanie rowka, ułoŜenie podsypki z piasku, 
− montaŜ i demontaŜ szalunków, ułoŜenie ławy,  
− zagęszczenie odpowiednich warstw, 
− wbudowanie obrzeŜy i ich ew. spoinowanie,  
− obsypanie gruntem,  
− uprzątniecie terenu wykonywania robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań podanych w ST.  

9.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN13043:2004 
 

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

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa  do betonu.  
PN-EN 1340 :2004 KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-EN 1008:2004 
 

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

PN-EN-197-1:2002 
 

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

PN-EN 13139:2003 
 

Kruszywo do zapraw 

 
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania 
PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 
PN-S-96014: 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu  
PN-EN 1008:2004  
 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 
 

PN-EN 12350-x Badania Mieszanki Betonowej 
Poszczególne części dotyczą: 
1- pobieranie próbek 
2-badanie konsystencji metodą opadu stoŜka 
3- jw. lecz metodą Ve-Be 
4- jw. lecz metodą oznaczenia stopnia zagęszczalności 
5- jw. lecz metodą stolika rozpływowego 
6- gęstość 
7- badanie zawartości powietrza 

PN-EN 12390-x Badania betonu 
Poszczególne części dotyczą 
1- kształty i wymiary próbek 
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2- pielęgnacja próbek 
3- wytrzymałość próbek na ściskanie 
4- wymagania dla maszyn wytrzymałościowych 
5- wytrzymałość próbek na zginanie 
6- jw. lecz na rozciąganie 
7- gęstość betonu 
8- głębokość penetracji wody 
 

PN-EN 12504-
1:2002 

Badania betonu w konstrukcjach. Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie 
wytrzymałości na ściskanie 
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10.1 WSTĘP 

10.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

10.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie 10.1.1. 

10.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych 
z wykonaniem umocnienia skarp rowów i jego dna z wykorzystaniem płyt aŜurowych posadowionych 
na geowłókninie i podsypce cementowo – piaskowej 1:3 o gr. 5 cm. 

10.1.4 Określenia podstawowe 

Płyta aŜurowa – element prefabrykowany betonowy stanowiący umocnienie rowów 
Rów – element pasa drogowego słuŜący do zbierania wody z drogi. 

10.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-08.01. 

10.2 MATERIAŁY 

10.2.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-08.01.  
Dopuszczone do stosowania są wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym B.  
W ramach zadania planuje się zastosować płyty aŜurowe typu „MEBA” o gr. 10 cm oraz geowłókninę 
separacyjną o gęstości 500 g/m². KaŜda partia geowłókniny dostarczonej przez producenta powinna 
posiadać oznakowanie i atest zgodnie z obowiązującymi normami. 

10.3 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-08.01. 

10.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-08.01. 
Transport materiałów powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemoŜliwiający ich 
uszkodzenie. 

10.5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-08.01. 
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10.5.1 Układanie płyt aŜurowych 

Płyty aŜurowe typu „MEBA” gr. 10 cm naleŜy układać na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 o gr. 
5 cm, ułoŜonej na wcześniej ułoŜonej geowłókninie. Szczeliny między prefabrykatami naleŜy 
wypełnić ww. podsypką. Geowłókninę naleŜy mocować za pomocą kołków o średnicy 4-6 cm, 
długości 0,75 m co 0,5 m. Zakład pomiędzy pasami geowłókniny powinien wynosić min. 10 cm oraz 
powinna zachodzić za górną krawędź rowu na min. 20 cm 

10.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

10.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-08.01. 
Kontrola jakości robót obejmuje: 

- sprawdzenie dokładności ułoŜenia prefabrykatów względem siebie. Odchyłka na łączeniu 
między prefabrykatami w granicach +1 do -1 cm, 

- sprawdzenie dokładności ułoŜenia geowłókniny,  
- dokładność wypełnienia szczelin między prefabrykatami – pełna głębokość. 

10.7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-08.01. 
Jednostką obmiarowi i przedmiarową jest: metr kwadratowy wzmocnionego rowu. 

10.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-08.01. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i ST jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne 

10.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-08.01. 

10.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.   PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
2.   PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
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11.1 WSTĘP 

11.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

11.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie 11.1.3. 

11.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych 
wykonaniem przepustu pod projektowanym zjazdem z drogi powiatowej. 

11.1.4 Określenia podstawowe 

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜący do 
przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów. 
Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub 
Ŝelbetowych. 

11.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-08.01. 

11.2 MATERIAŁY 

11.2.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-08.01.  

11.2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur 
betonowych, objętych niniejszą SST, są: 
− prefabrykaty rurowe, 
− kruszywo do betonu, 
− cement, 
− woda, 
− mieszanka pod ławę fundamentową, 
− drewno na deskowanie, 
− materiały izolacyjne, 
− zaprawa cementowa, 
− prefabrykaty ścianek czołowych przepustu. 
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11.2.3 Prefabrykaty rurowe 

Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Odchyłki 
wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1]. 
Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako 
pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. 
Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej  B-30. 
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 
podłoŜu. 

11.2.4 Kruszywa do betonu 

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny spełniać 
wymagania PN-B-06712 [5]. 
Kruszywa naleŜy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. PodłoŜe składowiska powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 

11.2.5 Cement 

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien spełniać 
wymagania PN-B-19701 [7]. 
NaleŜy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 
32,5 do betonu klasy B-25. 
Cement naleŜy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08 [14]. 

11.2.6 Woda 

Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

11.2.7 Mieszanka kruszywa naturalnego 

Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B-06712 [5].  

11.2.8 Drewno 

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych ścianek czołowych przepustów 
powinno spełniać wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11]. 

11.2.9 Materiały izolacyjne 

Do wykonania izolacji przepustów i ścianek czołowych moŜna stosować: 
− emulsję kationową, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej, 
− roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8], 
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-96177 [10], 
− papę asfaltową wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej, 
− wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobatę techniczną - 

za zgodą InŜyniera. 

11.2.10Zaprawa cementowa 

Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niŜszej niŜ M 12 i spełniać wymagania PN-B-
14501 [6]. 

11.3 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-08.01. 
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11.3.1 Sprzęt do wykonania przepustów 

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparek, 
− betoniarek, 
− dozowników wagowych do cementu, 
− sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe. 

11.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-08.01. 
Transport materiałów powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemoŜliwiający ich 
uszkodzenie. 

11.5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-08.01. 

11.5.1 Roboty przygotowawcze 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
− odwodnienia, 
− czasowego przełoŜenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym będzie 

wykonywany przepust, 
− wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu, 
− innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST. 

11.5.2 Wykop 

Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę fundamentową 
powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu i 
rodzaju gruntu. 
Wykop naleŜy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna było przystąpić do 
wykonywania przepustu. 

11.5.3 Ława fundamentowa pod przepust 

Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa moŜe być wykonana: 
− z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
− z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa według normy PN-S-96012 [13]. 
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 
− dla wymiarów w planie        ± 5 cm, 
− dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm. 

11.5.4 Układanie prefabrykatów rurowych 

Układanie rur betonowych lub Ŝelbetowych naleŜy wykonać wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur naleŜy 
wypełnić zaprawą cementową wg pkt 2.10 i uszczelnić materiałem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez 
InŜyniera. 

11.5.5 Ścianki czołowe 

Ścianki czołowe przepustów naleŜy wykonać z elementów prefabrykowanych. 
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11.5.6 Zasypka przepustów 

Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) naleŜy układać jednocześnie z obu stron przepustu, 
warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność zasypki w czasie 
zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg normalnej próby Proctora, metodą I wg 
PN-B-04481 [2] z tolerancją  -20%, +10%. 
Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją projektową i 
SST. 

11.5.7 Umocnienie wlotów i wylotów 

Umocnienie wlotów i wylotów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Umocnieniu 
podlega dno oraz skarpy. 

11.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

11.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-08.01. 
Kontrola jakości robót obejmuje: 

− sprawdzenie dokładności ułoŜenia przepustu 
− sprawdzenie dokładności uszczelnienia pomiędzy połączonymi elementami przepustu 
− sprawdzenie grubości wykonywanej ławy pod przepust. 

11.7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-08.01. 
Jednostką obmiarowi i przedmiarową jest: Metr wykonanego przepustu. 

11.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-08.01. 

11.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-08.01. 
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie ław fundamentowych, 
− wykonanie deskowania i rozebranie, 
− montaŜ konstrukcji przepustu, 
− betonowanie konstrukcji fundamentu i montaŜ ścianki czołowej, 
− wykonanie izolacji, 
− wykonanie zasypki i zagęszczenie, 
− umocnienie wlotów i wylotów, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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11.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
  1.    PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów 

budowlanych z betonu 
  2.    PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu 
  3.    PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
  4.    PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku agresywnych wód 

gruntowych 
  5.    PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu 
  6.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  7.    PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
  8.    PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
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ST-09.00. Zagospodarowanie terenu 
 
 

Nr Nazwa specyfikacji Nr stron 

ST-09.01. Ogrodzenie  347 ÷÷÷÷ 353 
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1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z robotami budowlano-montaŜowymi dotyczącymi wykonania nowego ogrodzenia, które 
zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

1.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45111100-9 - Rozbiórka ogrodzeń 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4. 

1.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotyczą wykonania ogrodzenia terenu SUW oraz terenu 
studni ujęciowej nr III.  

1.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi i odpowiednimi normami oraz ST-00. 

1.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, a 
takŜe powinien zapewnić ochronę własności publicznej. Jest odpowiedzialny za szkody spowodowane 
w trakcie wykonywania robót budowlanych.  

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów z 
zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.  

Powstałe odpady w wyniku rozbiórek i demontaŜu elementów przeznaczonych do wymiany 
Wykonawca zobowiązany jest na bieŜąco usuwać z placu budowy, w miejsce uzgodnione z 
Zamawiającym bądź utylizować we własnym zakresie. 

Roboty będzie wykonywał zgodnie z warunkami przygotowania i prowadzenia robót budowlanych, z 
uwzględnieniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
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1.2 MATERIAŁY 

1.2.1 Wymagania ogólne 

Materiały i wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robót powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz odpowiadać 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 
uŜyciu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych do wykonania robót, a takŜe o atestach, 
certyfikatach i deklaracjach zgodności. 
Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a takŜe oświadczenia dotyczące wyrobów 
budowlanych jednostkowo zastosowanych. 

1.2.2 Przechowywanie i składowanie wyrobów  

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie wyrobów oraz materiałów budowlanych 
na placu budowy. 
Składowane wyroby i materiały, jeŜeli były kontrolowane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą 
być powtórnie skontrolowane przed wbudowaniem.  
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umoŜliwiający kontrolę materiałów. Miejsca 
czasowego składowania wyrobów i materiałów budowlanych powinny być po zakończeniu robót - 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

1.2.3 Kontrola jako ści wyrobów  

Wszystkie materiały i wyroby budowlane, przed dopuszczeniem do wbudowania, mogą podlegać 
kontroli i ewentualnej dyskwalifikacji, przy stwierdzeniu niezadowalającej jakości. 
Jakiekolwiek roboty, do których uŜyto materiały i wyroby budowlane, bez zgody Inspektora nadzoru, 
będą traktowane jako nie kwalifikujące się do odbioru. 

1.2.4 Wymagania szczegółowe 

Opis projektowanego ogrodzenia – teren SUW 

Projektuje się wykonanie nowego ogrodzenia z paneli aŜurowych ogrodzeniowych stalowych o 
wysokości 1,8 m (w tym wysokość elementu panela 1,63 m plus podmurówka z elementu 
prefabrykowanego Ŝelbetowego o wysokości 30 cm). Słupki stalowe ogrodzeniowe o wysokości 2,20 
m z profilu zamkniętego o przekroju 60 x 40 x 2 mm. Elementy stalowe paneli oraz słupków 
ogrodzeniowych naleŜy wykonać jako ocynkowane i malowane proszkowo. W ogrodzeniu 
zamontować dwie bramy wjazdowe dwuskrzydłowe o szerokości 4,0 m oraz dwie furtki o szerokości 
1,0 m. Bramę i furtkę naleŜy wyposaŜyć w zamki patentowe. Łączna długość ogrodzenia 305,8 m (z 
bramami i furtkami). 

Opis projektowanego ogrodzenia – studnia ujęciowa nr III 

Projektuje się wykonanie nowego ogrodzenia z siatki stalowej plecionej o wysokości 180 cm na 
słupkach stalowych osadzonych na fundamencie ciągłym. W ogrodzeniu zamontować bramę 
wjazdową dwuskrzydłową o szerokości 4,0 m oraz furtkę o szerokości 1,0 m Bramę i furtkę naleŜy 
wyposaŜyć w zamki patentowe. Łączna długość ogrodzenia 85,0 m (z bramą i furtką). 

1.3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
negatywnych skutków dla wykonywanych robót.  
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Zastosowany sprzęt nie moŜe stanowić zagroŜenia dla otoczenia oraz środowiska. Powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  
Wykonawca powinien równieŜ dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umoŜliwiającym 
prowadzenie robót, w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Ilość i rodzaj sprzętu, jaki zostanie wykorzystany przez Wykonawcę do wykonania robót, powinien 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

1.4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów budowlanych.  
Do transportu materiałów budowlanych z rozbiórki oraz do wbudowania naleŜy zastosować 
urządzenia i sprzęt, które nie mogą stanowić zagroŜenia dla otoczenia oraz środowiska.  
Na środkach transportu przewoŜone materiały i wyroby budowlane powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem lub utratą stateczności i układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez 
ich producenta.  
Transport musi odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

1.5.2 Wymagania szczegółowe 

1.5.2.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, 
na którym będą prowadzone roboty budowlane, a w szczególności: 

- ogrodzenie tymczasowe terenu budowy w taki sposób aby nie stwarzało ono zagroŜenia 
dla ludzi 

- aby zapewniało moŜliwość stałego zabezpieczenia terenu przed dostępem osób 
postronnych czynnych obiektów stacji uzdatniania wody 

- wyznaczyć naleŜy miejsca składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 
- wyznaczyć naleŜy miejsca składowania materiałów przeznaczonych do wbudowania. 

1.5.2.2 Roboty ziemne 
Metoda wykonania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu mechanicznego. 

1.5.2.3 Roboty demontaŜowe 
DemontaŜ elementów ogrodzenia naleŜy prowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy 
uŜyciu odpowiedniego sprzętu i narzędzi. Materiały z rozbiórki naleŜy sukcesywnie usuwać poza 
teren budowy, zgodnie z wymogami przepisów ustawy O odpadach i ustawy Prawo ochrony 
środowiska w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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1.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość wyrobów oraz zapewni moŜliwość 
kontroli materiałów, wyrobów i wykonywanych robót, mających na celu osiągnięcie załoŜonej ich 
jakości.  
Wykonawca powinien uzyskać certyfikaty lub deklaracje zgodności na zastosowane materiały i 
wyroby oraz przechowywać i udostępnić je na Ŝyczenie Inspektora nadzoru.  
Kontrola jakości robót powinna obejmować wszystkie fazy robót budowlanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami norm.  
Wyniki przeprowadzonych kontroli naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. JeŜeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, daną fazę robót 
naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowną 
kontrolę.  
KaŜdy kontrolowany etap prac naleŜy udokumentować wpisem do dziennika budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 
właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów. 

1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

1.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie oraz zgodnie z warunkami określonymi przez 
Zamawiającego w umowie o wykonanie robót budowlanych.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem oraz o 
doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy; 

- dokumentację projektową; 
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń;  
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru; 
- świadectwa zgodności wbudowanych materiałów oraz certyfikaty. 

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających, moŜe ona przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
Gdy Komisja stwierdzi, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
nieznacznie od przewidzianej w dokumentacji projektowej i nie ma większego wpływu na cechy 
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eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

1.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

1.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

1.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej Dodatkowe prace wyceniane będą na 
podstawie obmiaru Robót. 
Zakres Robót jest podany w pkt. 1.1.4 niniejszej ST. 



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--1100..0000..  RRoozzrruucchh  SSUUWW,,  sspprrzzęętt  BBHHPP  ii   pp..ppooŜŜ.. 
 

335544  
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

 
 

ST-10.00. Rozruch SUW, sprzęt BHP i 
p.poŜ. 

 
 

Nr Nazwa specyfikacji Nr stron 

ST-10.00. Rozruch SUW, sprzęt BHP i p.poŜ. 355 ÷÷÷÷368 

 
 



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--1100..0000..  RRoozzrruucchh  SSUUWW,,  sspprrzzęętt  BBHHPP  ii   pp..ppooŜŜ..  

355 
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-10.00. ROZRUCH SUW, SPRZĘT BHP I P.POś. 

 

 

 

 

 

 



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--1100..0000..  RRoozzrruucchh  SSUUWW,,  sspprrzzęętt  BBHHPP  ii   pp..ppooŜŜ..  

356 
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

SPIS TREŚCI  

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10.00. ROZRUCH SUW, SPRZĘT 
BHP I P.POś. .................................................................................. 357 

1.1 WSTĘP................................................................................................................................ 357 
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...................................................................................... 357 
1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ......................................................................... 357 
1.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ................................................................... 357 
1.1.4 Określenia podstawowe......................................................................................................... 357 
1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ...................................................................................... 357 

1.2 MATERIAŁY ..................................................................................................................... 358 
1.2.1 Materiały do przeprowadzenia rozruchu ................................................................................ 358 
1.2.2 Materiały do wyposaŜenia BHP............................................................................................. 358 
1.2.3 Materiały do wyposaŜenia p.poŜ............................................................................................ 359 

1.3 SPRZĘT .............................................................................................................................. 359 

1.4 TRANSPORT ..................................................................................................................... 359 

1.5 WYKONANIE ROBÓT...................................................................................................... 359 
1.5.1 Rozruch................................................................................................................................ 359 
1.5.2 Próbna eksploatacja .............................................................................................................. 364 
1.5.3 Zgłoszenie gotowości Stacji .................................................................................................. 364 
1.5.4 Warunki wykonania robót w zakresie zabezpieczenia BHP.................................................... 365 
1.5.5 Warunki wykonania robót w zakresie zabezpieczenia p.poŜ. ..................................................366 

1.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT ...................................................................................... 366 

1.7 OBMIAR ROBÓT .............................................................................................................. 367 

1.8 ODBIÓR ROBÓT............................................................................................................... 367 

1.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI................................................................................................ 368 
 



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--1100..0000..  RRoozzrruucchh  SSUUWW,,  sspprrzzęętt  BBHHPP  ii   pp..ppooŜŜ..  

357 
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

11  SSPPEECCYYFFII KK AACCJJAA  TTEECCHHNNII CCZZNNAA  SSTT--1100..0000..  RRoozzrr uucchh  SSUUWW,,  sspprr zzęętt   BBHHPP  
ii   pp..ppooŜŜ..  

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące: 
1. wykonania rozruchu techniczno- technologicznego i eksploatacji próbnej wraz z osiągnięciem 

załoŜonego efektu jakim jest dostarczenie do sieci odbiorców dostatecznej ilości wody pitnej o 
jakości odpowiadającej aktualnie obowiązującym wymogom. Celem rozruchu technologicznego 
jest sprawdzenie efektywności przebiegu procesów uzdatniania wody na ciągu technologicznym 
z ujęcia wód podziemnych. Zakłada się uzyskanie jakości wody odpowiadającej 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989) w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi. 

2. zabezpieczenia przeciwpoŜarowego i BHP na Stacji Uzdatniania Wody w Łosicach. 

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.3. 

1.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wyposaŜenia w sprzęt BHP i p.poŜ. oraz 
wykonania rozruchu ujęcia i stacji uzdatniania wody i obejmują: 

� wyposaŜenie BHP i p.poŜ., 

� rozruch mechaniczny, 

� rozruch hydrauliczny, 

� rozruch technologiczny, 

� eksploatację próbną wraz z osiągnięciem załoŜonego efektu 
ekologicznego. 

1.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, 
Dokumentacją Projektową, przepisami oraz ST-00. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca kaŜdorazowo zobowiązany jest do opracowania: 
� dokumentacji rozruchu mechanicznego i hydraulicznego (dla urządzeń 

technologicznych, elektrycznych oraz automatyki wraz ze sterowaniem) i 
technologicznego systemu ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, 

� szczegółowego harmonogramu prac mającego na celu zminimalizowanie 
uciąŜliwości (wyłączenia obiektów z eksploatacji) – przebudowa SUW przy 
zachowaniu ciągłości dostaw wody do odbiorców. PowyŜsze naleŜy uzgodnić z 
uŜytkownikiem, 
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� projektu organizacji robót na czynnym obiekcie wyznaczając koordynatora 
jednoosobowo odpowiedzialnego za bezpieczeństwo ludzi Wykonawcy jak i 
UŜytkownika, 

� planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BiOZ), 

� szczegółowych warunków technicznych, organizacyjnych i prawnych 
prowadzenia, 

� wstępnej eksploatacji. 

PowyŜsze naleŜy uzgodnić z uŜytkownikiem odpowiedzialnym za ciągłość dostawy wody. 
Wykonawca powinien przedstawić dokumentację montaŜową, warunki wykonania robót z podaniem 
niezbędnych parametrów techniczno-technologicznych, nadzoru nad wykonaniem poszczególnych 
elementów i prób pomontaŜowych, nadzór nad rozruchem techniczno-technologicznym i próbną 
eksploatacją. 
Po zakończeniu powyŜszych prac Wykonawca opracuje Instrukcję Eksploatacji i Dokumentację 
Techniczno-Ruchową urządzeń i instalacji. 
Po zakończeniu prac budowlano montaŜowych na całym obiekcie oraz po uzyskaniu załoŜonych 
efektów techniczno-technologicznych naleŜy przeprowadzić eksploatację próbną Stacji Uzdatniania 
Wody w układzie sterowania ręcznego i automatycznego. 
Efektem końcowym jest uzyskanie jakości wody odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 13 listopada 2015 r.. (Dz. U. 2015 poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia 
przez ludzi w ilości Qsuw = 130 m3/h. 
Czas trwania próbnej eksploatacji określa się na l miesiąc bezawaryjnej i bezzakłóceniowej pracy całej 
stacji uzdatniania wody. Prace budowlane wykończeniowe moŜna prowadzić równolegle z 
technologicznymi, o ile w powyŜszych wytycznych nie zostało wskazane inaczej. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi badań fizyko-chemicznych 
wykonanych przez Sanepid. 
Wszystkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi 
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

1.2 MATERIAŁY 

1.2.1 Materiały do przeprowadzenia rozruchu 

Do przeprowadzenia rozruchu naleŜy uŜyć następujących materiałów eksploatacyjnych: 

Tabela 1 – Materiały potrzebne do przeprowadzenia rozruchu 

Lp. Nazwa surowca  

1 Podchloryn sodu NaClO 

2 Wodorotlenek sodu NaOH 

3 złoŜe  Zgodnie z projektem 

4 Woda do rozruchu 
technologicznego 

m.in. do przeprowadzenia dezynfekcji 
urządzeń i instalacji oraz do próbnych 
pompowań wody 

5 Energia elektryczna  

1.2.2 Materiały do wyposaŜenia BHP 

� Środki ochrony indywidualnej 
� Środki ochrony zbiorowej 
� Instrukcje stanowiskowe oraz oznaki BHP 
� Znaki ochrony i higieny pracy 
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1.2.3 Materiały do wyposaŜenia p.poŜ. 

� Sprzęt gaśniczy 
� WyposaŜenie SUW w znaki bezpieczeństwa i poŜarnicze tablice informacyjne 

1.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. 
Podręczny sprzęt do montaŜu tablic i gaśnic. 

1.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robot podano w ST-00. 

1.5.1 Rozruch 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego rozruchu Stacji 
Uzdatniania Wody. 
Obowiązkiem wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej pracy 
dostarczonych urządzeń i całego ciągu technologicznego. 
Przed rozpoczęciem rozruchu naleŜy opracować Dokumentację Rozruchową uzgodnioną z 
Inspektorem. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiągnięcie właściwych, załoŜonych w 
projekcie technologicznym parametrów pracy wszystkich urządzeń technologicznych Stacji 
Uzdatniania Wody, w przypadku braku osiągnięcia efektu końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
wprowadzić niezbędne zmiany. Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane 
natychmiast. 
Dla przeprowadzenia pełnego zakresu prób rozruchowych i technologicznych Wykonawca podejmie 
następujące działania: 

� Zapewni chemikalia, środki, materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania 
prób technologicznych, poniesie koszty związane poborem energii, 

� Zapewni ekipę pracowników niezbędnych do przeprowadzenia prób 
technologicznych, 

� Zapewni przeszkolenie pracowników obsługujących SUW, w trakcie trwania prób 
technologicznych. 

Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu jest: 
� wykonanie przez Wykonawcę harmonogramu projektowych prac wykonawczych 

w uzgodnieniu z UŜytkownikiem, w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody do 
odbiorców, podczas podłączania/uruchamiania nowych obiektów. 

� zakończenie prób montaŜowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową 
maszyn i urządzeń oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych, a w szczególności dotrzymanie załoŜonych warunków 
pracy: 

- napędów mechanicznych, 

- napędów i siłowników hydraulicznych, szczelności układów i instalacji, 

- zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników, itp., 
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- oznakowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, 

� usunięcie usterek budowlano-montaŜowych ujawnionych w okresie 
przeprowadzania prób montaŜowych, 

� zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w 
szczególności: 

- sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych 
i działania obwodów sterowania, 

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 

- sprawdzenie poprawności działania przynaleŜnych zabezpieczeń, 

- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub szybkie 
wyłączenie, w razie konieczności suszenia maszyn elektrycznych, 

� sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno 
pomiarowej i automatyki, a w szczególności: 

- sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 

- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń, w ograniczonym 
zakresie umoŜliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem, 

� zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki 
energetyczne: 

- energię elektryczną, 

- wodę, 

� sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokołów z 
prac regulacyjnych, protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i 
świadectw technicznych, itp. 

� zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 

- działania urządzeń mechanicznych i ich smarowania, 

- schematów połączeń elektrycznych, AKPiA, 

- działania urządzeń hydraulicznych, 

- instrukcji obsługi i konserwacji, 

- instrukcja rozruchu (ujętej w DTR urządzeń firmowych), 

- sposobu sterowania, 

- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i przeciwpoŜarowych, 

W końcowych pracach budowlano-montaŜowych i technicznych odbiorach powinna uczestniczyć 
grupa rozruchowa. Rozruch powinien być przeprowadzony we współpracy z wyznaczonym przez 
przyszłego uŜytkownika personelem. 

Wykonawca prowadzić będzie dziennik rozruchu. W dzienniku opisywać naleŜy: 
- datę wpisu, 

- opis warunków atmosferycznych, 

- parametry wody ujmowanej, 

- parametry wody uzdatnianej w węzłach rozruchowych, 

- opis działań rozruchowych, 

- tymczasowe parametry techniczno-technologiczne, 

- docelowe parametry techniczno-technologiczne, 

- waŜniejsze wyniki pomiarów i badań kontrolnych, 

- wyniki kontroli analitycznej, 

- uwagi i zalecenia, 
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- inne zagadnienia których odnotowanie poleci Inspektor. 

Rozruch przeprowadzić naleŜy z uwzględnieniem jego podziału na: 
� Rozruch mechaniczny 

� Rozruch hydrauliczny 

� Rozruch technologiczny 

� Rozruch AKPiA 

� Rozruch urządzeń i sieci energetycznych 

1.5.1.1 Rozruch mechaniczny 
Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystości, szczelności obiektów, droŜności 
przewodów, prawidłowości zamocowań i działania urządzeń, uruchomienie maszyn i mechanizmów 
(zgodnie z instrukcją rozruchu branŜy mechanicznej i DTR poszczególnych urządzeń), dokonanie 
prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem, itp. Próby te przeprowadzić naleŜy oddzielnie 
dla elementów i wyposaŜenia obiektów oraz odcinków przewodów przynaleŜnych do poszczególnych 
węzłów ruchowych. 
Rozruch mechaniczny obiektów i urządzeń przeprowadza się NA SUCHO, kolejno poszczególnymi 
węzłami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich obiektów, 
maszyn i urządzeń wchodzących w skład danego węzła i powinna być poprzedzona rozruchem 
urządzeń energetycznych i zasilających. Podczas rozruchu mechanicznego naleŜy sprawdzić : 

� połączenia przewodów technologicznych, 

� działanie armatury, 

� prawidłowość montaŜu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na 
płytach fundamentowych, zamocowaniu oraz współosiowości ustawienia 
maszyny i napędu, 

� czystość obiektów takich jak: zbiorniki wody czystej, odstojnik popłuczyn, 
studzienek. 

Dodatkowo naleŜy zapoznać się dokładnie z DTR poszczególnych maszyn i urządzeń. Po uzyskaniu 
pozytywnych rezultatów ze sprawdzania wizualnego moŜna przystąpić do rozruchu mechanicznego 
maszyn i urządzeń wyposaŜonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem . Dotyczy to pomp, 
dmuchaw, spręŜarek, zestawów dozujących, przelewów i armatury z napędem elektromechanicznym i 
pneumatycznym. Przed uruchomieniem agregatu pompowego z napędem elektrycznym naleŜy 
sprawdzić: 

- funkcjonalność, sterowanie blokady, sygnalizację, zabezpieczenia i 
urządzenia pomiarowe, 

- instalacją do smarowania i chłodzenia wraz z ewentualna regulacja, 

- przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 

Zakończenie powyŜszych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyny lub 
agregatu na luzie, które naleŜy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR 
danej maszyny i napędu. 
Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być zamknięte protokółem 
przekazującym część lub całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego. 

1.5.1.2 Rozruch hydrauliczny 
Do rozruchu hydraulicznego naleŜy przystąpić po zakończeniu rozruchu mechanicznego. Rozruch 
hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciąŜeniem wodą oraz kontroli 
poziomów przelewów w zbiornikach wody czystej, szczelności instalacji i urządzeń pod ciśnieniem 
roboczym bez prowadzenia procesów technologicznych. Wykonanie prób hydraulicznych jest 
sprawdzającym testem jakości prac montaŜowych, realizowanym w ramach prac wykonawczych. 
W czasie przeprowadzania rozruchu naleŜy sprawdzić szczelność i prawidłowość hydraulicznego 
funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń. Celem rozruchu jest m. in.: 



SSppeeccyyff iikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  
  SSTT--1100..0000..  RRoozzrruucchh  SSUUWW,,  sspprrzzęętt  BBHHPP  ii   pp..ppooŜŜ..  

362 
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka 

� sprawdzenie szczelności i kontrola naleŜytego działania wszystkich obiektów i 
urządzeń, w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, 

� oczyszczenie przewodów i przemycie ich czystą wodą, 

� sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą 
przepuszczenia przez urządzenia wody, aby zauwaŜone usterki mogły być 
usunięte w bezpiecznych warunkach sanitarnych, 

� sprawdzenie parametrów pracy zamontowanych urządzeń, 

� regulacja elementów AKPiA, 

� regulacja armatury sterowanej ręcznie, elektrycznie i pneumatycznie, 

� stopniowe obciąŜanie urządzeń, aŜ do osiągnięcia pełnego przepływu 
obliczeniowego oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie działania 
uruchamianych obiektów, jak równieŜ ustalenie parametrów ich pracy. 

1.5.1.3 Rozruch technologiczny 
Zadaniem prowadzonego rozruchu technologicznego jest przede wszystkim: 

� sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciąŜenia 
mediami i zanieczyszczeniami, 

� doprowadzenie do prawidłowego procesu: 

- napowietrzania 

- korekty pH 

- odŜelaziania 

- odmanganiania 

- dezynfekcji. 

Rozruch naleŜy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rozruchu. Zakończenie 
czynności rozruchowych moŜe nastąpić po osiągnięciu prawidłowych parametrów procesów 
technologicznych oraz właściwej pracy obiektów i urządzeń. 
Niezbędnymi warunkami rozpoczęcia rozruchu technologicznego jest: 

� zakończenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego, 

� zapewnienie dopływu do obiektów mediów, 

� przeszkolenie załogi, 

� gotowość laboratorium do podjęcia pełnego programu badań, 

� zabezpieczenie dostawy czynników energetycznych, w tym energii elektrycznej, 

� przygotowanie organizacji prowadzenia robót związanych z rozruchem. 

Efekt uzdatniania wody sprawdzany będzie przy pełnym obciąŜeniu hydraulicznym poszczególnych 
obiektów wynikającym z załoŜonej wielkości produkcji wody i dla pełnego ciągu technologicznego. 
Zakres badań bakteriologicznych, hydrobiologicznych i fizykochemicznych moŜe ulec zmianie w 
zaleŜności od uzyskanych w trakcie rozruchu wyników badań podstawowych. 
Wykonawca przed przystąpieniem do rozruchu dokona oceny jakości wody surowej w oparciu o 
rutynowe badania laboratorium obiektowego w zakresie co najmniej analizy skróconej dla wody 
surowej z ujęcia. Na podstawie uzyskanych wyników badania wody surowej, Wykonawca przystąpi 
do uzdatniania wody i tak dobierze parametry pracy urządzeń i dawki środków chemicznego 
wspomagania procesu uzdatniania, aby uzyskać zamierzony efekt, przyjęty w technologii uzdatniania. 

1.5.1.4 Dezynfekcja układu technologicznego 
Dezynfekcji podlegać będą obiekty i urządzenia mające bezpośredni kontakt z wodą surową lub 
uzdatnioną. Dezynfekcji podlegać będą: 

� desorber, 

� filtry, 
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� wewnętrzne instalacje technologiczne, 

� zewnętrzne rurociągi technologiczne wody surowej i czystej, 

� zbiorniki wody czystej. 

Dezynfekcja powinna być przeprowadzona przed oddaniem przebudowywanej Stacji Uzdatniania do 
ruchu. Dezynfekcję naleŜy prowadzić za pomocą podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji 
naleŜy uzyskać pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiorników polegać będzie na 
wykonaniu natrysku /zmyciu ścian i posadzki/ roztworem wody z chlorem o zawartości 50 mg/l, a 
następnie zmyciu ścian i posadzek samą wodą. Prace związane z dezynfekcją przy zastosowaniu 
podchlorynu sodu naleŜy prowadzić zgodnie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych środków 
ochrony indywidualnej pracowników. Wody wykorzystane do dezynfekcji naleŜy zdechlorować przy 
wykorzystaniu tiosiarczanu sodu. 

1.5.1.5 Rozruch AKPiA 
Do rozruchu urządzeń instalacji Aparatury Kontrolno – Pomiarowej i Automatyki naleŜy przystąpić 
jednocześnie z wykonywaniem rozruchu hydraulicznego. Zadaniem prowadzonego rozruchu urządzeń 
jest przede wszystkim: 

a. Sprawdzenie poprawności działania automatyki Stacji Uzdatniania Wody – wszystkie 
urządzenia ustawione muszą być w tryb pracy automatycznej, stacja pracuje 
bezobsługowo, kontrolowana jest poprawność programu automatyki z załoŜeniami 
technologicznymi. Sprawdzenie naleŜy przeprowadzić podczas próby ruchowej w 
warunkach eksploatacyjnych. W tym celu naleŜy uruchomić instalację na 72 godzin i 
obserwować działanie poszczególnych urządzeń i osprzętu. 

b. Sprawdzenie działania urządzeń Stacji w trybie awaryjnym – wszystkie urządzenia 
ustawione muszą być w tryb pracy ręcznej, stacja pracuje przy nadzorze osób 
obsługujących. Kontrolowana jest moŜliwość pracy stacji w przypadku awarii w 
układzie automatyki. 

c. Sprawdzenie poprawności działania systemu wizualizacji z wszystkimi jego 
składnikami (ekrany – tzw. maski, wykresy, raporty, alarmy), w zakresie 
poszczególnych parametrów technologicznych i elektrycznych ujętych w systemie 
(próby funkcjonalne, symulacje stanów awaryjnych, przy udziale UŜytkownika). 

d. Sprawdzenie i regulacja urządzeń kontrolno – pomiarowych: wskazań mierników, 
czujników, przetworników, sprawdzenie układów sygnalizacji pracy i awarii 
urządzeń. 

1.5.1.6 Rozruch urządzeń i sieci energetycznych 
Do rozruchu urządzeń i sieci energetycznych naleŜy przystąpić po wykonaniu kompletnej instalacji 
zasilającej i sygnalizacyjnej. Zadaniem prowadzonego rozruchu urządzeń jest przede wszystkim: 

a. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją - naleŜy porównać stan faktyczny wykonania 
obiektu, stwierdzonego na podstawie oględzin, atestów, zaświadczeń i dziennika 
budowy – z dokumentacją techniczną. 

b. Sprawdzenie wykonania instalacji, rozdzielni i szafek zasilająco sterowniczych – 
naleŜy przeprowadzić oględziny zewnętrzne w celu stwierdzenia, czy zostały 
spełnione odpowiednie wymagania i normy. NaleŜy sprawdzić wyposaŜenie szafek i 
rozdzielnic pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną. 

c. Sprawdzenie ciągłości połączeń wszystkich linii zasilająco – sygnalizacyjnych, 
sprawdzenie poprawności połączeń w rozdzielniach i szafkach rozdzielczo – 
sterowniczych. 

d. Sprawdzenie poprawności działania automatyki układów zasilania (SZR), w tym 
rezerwowego zasilania z agregatu prądotwórczego. 
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e. Sprawdzenie działania urządzeń technologicznych – naleŜy sprawdzić poprawność 
podłączenia przewodów zasilających i sterowniczych do urządzenia, sprawdzić 
kierunek obrotów silników oraz wartość napięcia zasilającego na zaciskach kaŜdego z 
urządzeń. 

1.5.2 Próbna eksploatacja 

Po zakończeniu prób technologicznych z wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w protokole 
podpisanym przez Inspektora, UŜytkownika i Zamawiającego, Wykonawca przygotuje obiekty i 
instalacje do prowadzenia próbnej eksploatacji na podanych poniŜej zasadach. 
Do podstawowych zadań Wykonawcy naleŜy: 

� Opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem i UŜytkownikiem harmonogramu 
próbnej eksploatacji. 

� Prowadzenie przy udziale UŜytkownika próbnej eksploatacji obiektów i instalacji 
Stacji Uzdatniania Wody do uzyskania zaprojektowanych parametrów 
eksploatacyjnych elementów układu technologicznego uzdatniania wody i 
osiągnięcia wyników badań uzdatnionej wody zgodnych z warunkami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi. 

� Czas trwania próbnej eksploatacji ustali Wykonawca w oparciu o przedstawione 
powyŜej wytyczne realizacji inwestycji z zapewnieniem ciągłości dostawy wody 
do sieci miejskiej, i uzgodni w formie pisemnej z Inspektorem, UŜytkownikiem, 
Zamawiającym. 

� Zakup i dostawa na swój koszt wszystkich niezbędnych chemikaliów, środków i 
materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia próbnej eksploatacji 
na zasadach określonych w harmonogramie próbnej eksploatacji. 

� Opracowanie i przekazanie Inspektorowi, UŜytkownikowi i Zamawiającemu 
sprawozdania z przeprowadzonej próbnej eksploatacji. 

� Opracowanie i przekazanie UŜytkownikowi SUW dokumentacji powykonawczej, 
instrukcji obsługi i eksploatacji. 

� Przekazanie UŜytkownikowi Dokumentacji Techniczno - Ruchowych urządzeń i 
wyposaŜenia zamontowanych na SUW. 

� Opracowanie i przekazanie UŜytkownikowi zestawienia obejmującego bilans 
materiałów chemikaliów, środków i materiałów eksploatacyjnych koniecznych do 
prowadzenia eksploatacji. 

� Zapewnienie przez Wykonawcę wykwalifikowanej ekipy pracowników do 
prowadzenia i nadzorowania próbnej eksploatacji. 

� Przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników obsługi SUW. 

� Uzyskanie przez Wykonawcę niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych 
na eksploatację SUW na jego koszt i jego staraniem. 

1.5.3 Zgłoszenie gotowości Stacji 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz 
wytyczne dotyczące eksploatacji SUW. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 
� protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

� sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac 
rozruchowych z oceną pracy maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych, 
odnotowaniem wszystkich zmiana w stosunku do rozwiązań projektowych, 
dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu, 
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� sprawozdanie dla uŜytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, 
które wystąpiły w czasie rozruchu, 

� protokół stwierdzający, Ŝe SUW spełnia załoŜone wymagania technologiczne oraz 
wszystkie wymogi w zakresie BHP i P.POś. 

Po zakończeniu rozruchów naleŜy dokonać zgłoszenia gotowości Stacji do UŜytkownika i uzyskać 
pozytywne opinie słuŜb p.poŜ., BHP, Sanepid, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i 
wymaganych przepisami Instytucji. 
Rozruch uznaje się za zakończony gdy osiągnięte zostaną parametry pracy Stacji, potwierdzone 
podpisaniem protokółu przekazania UŜytkownikowi do eksploatacji. 

1.5.4 Warunki wykonania robót w zakresie zabezpieczenia BHP 

1.5.4.1 WyposaŜenie BHP – przepisy ogólne 
W celu wyeliminowania lub znacznego zminimalizowania zagroŜeń dla pracowników – w procesach 
technologicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi naleŜy, szczególne w zakresie stosowania środków 
chemicznych, stosować procesy zamknięte przygotowania i stosowania środków chemicznych. 
Poszczególne obiekty i urządzenia SUW powinny mieć ustalone nazwy i parametry uwidocznione na 
przymocowanych tablicach. 
Instalacje stosowane w budynku powinny posiadać oznaczenia umoŜliwiające łatwą ocenę 
prawidłowej pracy. Wszystkie zasuwy, zawory i przepustnice powinny mieć oznaczone połoŜenie w 
którym otwierają lub zamykają przewód. PołoŜenie tych zasuw, zaworów i przepustnic powinny 
odpowiadać schematom technologicznym. 
Prace niebezpieczne powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby. Na terenie SUW 
naleŜy utrzymywać naleŜyty porządek odpowiednio do pory roku utrzymywać powierzchnie dróg i 
placów w stanie czystości pełnej przejezdności. Tereny zielone powinny być zadbane, bez 
pozostałości w postaci suchej trawy lub gałęzi mogących ułatwić rozprzestrzenianie ognia. 

1.5.4.2 ZagroŜenia ogólne występujące i ich eliminacja 
Do grupy zagroŜeń mogących pojawić się w trakcie eksploatacji naleŜą: 

� Wszelkiego rodzaju skaleczenia, zranienia i złamania spowodowane 
upadkiem z wysokości lub uŜywaniem środków transportowych albo 
niewłaściwych narzędzi pracy, 

� PoraŜenia w skutek niewłaściwego wykonania lub eksploatacji urządzeń 
elektrycznych, 

� Zatrucia na skutek niewłaściwego uŜytkowania urządzeń do przechowywania, 
przygotowania i dozowania środków chemicznych stosowanych w procesie 
uzdatniania wody. 

1.5.4.3 Zestawienie niezbędnych środków ochrony indywidualnej 
� rękawice ochronne drelichowe    szt. 4 
� okulary ochronne chemoodporne    szt. 1 
� rękawice gumowe chemoodporne    szt. 1 
� fartuch przedni wodochronny    szt. 2 
� fartuch przedni chemoodporny   szt. 2 

1.5.4.4 Zestawienie niezbędnych środków ochrony zbiorowej 
NiezaleŜnie od zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej naleŜy zakupić następujący sprzęt 
słuŜący do ratowania ludzi w razie potrzeby.  

1. szelki bezpieczeństwa     szt. 2 

2. linki bezpieczeństwa w oplocie konopnym L = 15 m szt. 2 
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3. bosaki       szt. 1 

4. apteczka metalowa z wyposaŜeniem   szt. 3 

1.5.4.5 Wykaz niezbędnych instrukcji stanowiskowych 
Instrukcje i znaki naleŜy zawiesić na stanowiskach pracy: 

1. Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej w wypadkach - zawiesić przy apteczkach 

2. Ogólna instrukcja bhp obowiązująca wszystkich pracowników (wyciąg z k.p.) 

3. Wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 
dwie osoby 

4. Instrukcja BHP przy magazynowaniu i stosowaniu chemikaliów do 
uzdatniania wody: podchloryn sodu, wodorotlenek sodu. 

1.5.4.6 Wykaz znaków ochrony i higieny pracy 
NiezaleŜnie od Instrukcji naleŜy zawiesić odpowiednio: 

1. ZałóŜ okulary ochronne 

2. Stosuj ochronę rąk 

3. Zakaz uŜywania otwartego ognia 

4. Zakaz palenia tytoniu 

5. OstrzeŜenie przed poraŜeniem prądem elektrycznym 

6. Substancja szkodliwa lub draŜniąca 

7. Prysznic bezpieczeństwa 

1.5.5 Warunki wykonania robót w zakresie zabezpieczenia p.poŜ. 

Na terenie SUW naleŜy utrzymywać naleŜyty porządek odpowiednio do pory roku utrzymywać 
powierzchnie dróg i placów w stanie czystości pełnej przejezdności. Tereny zielone powinny być 
zadbane, bez pozostałości w postaci suchej trawy lub gałęzi mogących ułatwić rozprzestrzenianie 
ognia. 
Z budynku, gdzie będą przebywać ludzie, musi zostać zapewniona bezpieczna ewakuacja. Drogi i 
wyjścia ewakuacyjne oznakowane i wykonane zgodnie z PN. SUW wyposaŜyć w podręczny sprzęt 
gaśniczy. Oznakowanie, sprzętu przeciwpoŜarowego, zgodnie z PN. 

1.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady jakości robot podano w ST-00. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega m.in. 
sprawdzenie: 

� jakości wody uzdatnionej, 

� kompletności dostawy urządzeń i wyposaŜenia technologicznego, 

� prawidłowości montaŜu urządzeń, 

� wykonania kolorystyki rurociągów oraz wyposaŜenia w tablice informacyjne 
(oznakowania obiektów i procesów technologicznych) oraz tablice informacyjno-
ostrzegawcze. 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieŜącej lub odbioru, 
który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego 
protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
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KaŜda czynność montaŜowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność 
wykonania. Oceny prawidłowości wykonania naleŜy dokonywać na podstawie wyników 
przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki 
wcześniej zrealizowanego pomiaru. 
Wykonawca powinien złoŜyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosownych materiałów i urządzeń, Ŝe zastosowanie materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 

1.7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-00. 

Jednostką obmiarową robót jest kpl. wyposaŜenia w sprzęt bhp i ppoŜ. na podstawie Specyfikacji, 
Dokumentacji Projektowej. 

Rozliczenie ryczałtem z wykonanych czynności zgodnie z wymaganiami niniejszej ST w odniesieniu 
do uczestnictwa w rozruchu. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-00. 

Odbioru robót montaŜowych i rozruchowych, w celu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, 
dokonuje wspólna komisja powołana przez Inspektora, w skład której wchodzą przedstawiciele: 

� Zamawiającego i UŜytkownika Stacji Uzdatniania Wody, 

� Wykonawcy, 

� Inspektora. 

KaŜdy uczestnik komisji odbioru końcowego jest równoprawnym jej członkiem w zakresie 
reprezentowanych kompetencji zawodowych. Przewodniczącym komisji jest przedstawiciel 
przyjmującego, a jego obowiązkiem jest równieŜ przygotowanie organizacji przebiegu odbioru oraz 
jej koordynowanie. 
Do obowiązków komisji odbioru końcowego naleŜy: sprawdzenie zgodności wymagań projektowych, 
przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do 
dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentów dotyczących: jakości materiałów i 
półwyrobów uŜytych w montaŜu, kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wyników 
pomiarów i badań, sprawdzenie naniesienia przez właściwego projektanta zmian projektowych do 
powykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu, sprawdzenie w dzienniku budowy 
konsekwencji wpisów dotyczących wyników funkcyjnej kontroli bieŜącej oraz stwierdzenie o 
dokonaniu odbioru częściowego, sprawdzenie wpisów w dzienniku budowy dotyczących 
przeprowadzonych kontroli jakości i odbiorów w celu ustalenia liczby pomiarów sprawdzających w 
ramach odbioru, dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji lub urządzenia i 
stwierdzenie prawidłowości wykonania zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii i 
organizacji montaŜu oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. 
KaŜdy uczestnik komisji odbioru końcowego ma prawo zaŜądać w zakresie swych kompetencji 
podjęcia dodatkowych działań w celu sprawdzenia jakości wykonania włącznie z powołaniem 
rzeczoznawców lub komisji ekspertów. 
Komisja odbioru końcowego sporządza obowiązkowo protokół odbioru końcowego, który nie moŜe 
zawierać klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak równieŜ w przypadku oceny 
negatywnej z odbioru, do protokółu załącza się spis wadliwych robót oraz sposoby i terminy ich 
poprawienia. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę prawidłowości wyposaŜenia w sprzęt p.poŜ. i 
bhp pod względem ilości, jakości i lokalizacji. 
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1.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w ST-00. 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej.  
Cena jednostkowa wykonania rozruchu obejmuje: 

� rozruch mechaniczny, 

� rozruch hydrauliczny, 

� rozruch technologiczny 

� rozruch AKPiA, 

� rozruch energetyczny, 

� dezynfekcję układu technologicznego wraz z kosztami badań bakteriologicznych, 

� osiągnięcie właściwych parametrów pracy SUW, 

� szkolenie przyszłej załogi w obsłudze obiektów SUW, 

� koszty pracy komisji rozruchowej, ekspertów, przedstawicieli Instytucji, 

� koszty niezbędnej obsługi serwisowej, 

� zakup i dostarczenie wszystkich materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów 
niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu i próbnej eksploatacji, na cały czas ich 
trwania, 

� koszty narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do rozruchu, 

� koszty zuŜycia energii elektrycznej, wody, chemikaliów, 

� wyposaŜenie w narzędzia pracy, 

� wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, 

� przeprowadzenie wszystkich prac regulacyjnych, 

� wykonanie dokumentacji porozruchowej (w tym równieŜ instrukcji obsługi i 
eksploatacji), 

� zakup, transport i montaŜ sprzętu BHP i p.poŜ. wraz z instrukcjami 
stanowiskowymi bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń ujęcia 
i stacji uzdatniania, instrukcjami przeciwpoŜarowymi, instrukcjami udzielania 
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

� kontrolę montowanych gaśnic, 

� kontrole urządzeń BHP, 

� prace porządkowe, 

� szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie BHP, p.poŜ. 

 


