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Specyfikacja Techniczna D.00.00.00.

D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00„Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  techniczne
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

1.3.1 Wymagania ogólne

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla robót  objętych
specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla realizacji  zadania  określonego w pkt. I.1 oraz nie objętych ST,
a dotyczącymi robót towarzyszących określonych w dokumentacji budowlanej.
Specyfikacje  Techniczne  zgodne  są z wymaganiami  zawartymi  w Rozdziale  3  „Zakres  i forma  specyfikacji
technicznych  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych”  w Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z dnia  2
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1.4 Określenia podstawowe

Użyte  w Specyfikacjach  Technicznych  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w każdym  przypadku
następująco:

1.4.1 Dokumentacja Projektowa

dokumentacja  złożona  z Projektu  Budowlanego,  Projektu  Wykonawczego wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami,
pozwoleniami i uzgodnieniami w skład, której wchodzą opisy techniczne, obliczenia, rysunki, ST i przedmiary.

1.4.2 Dokumentacja Powykonawcza

dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.3 Dziennik Budowy

opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego zeszyt,  z ponumerowanymi stronami,  wydany zgodnie  z obowiązującymi
wymaganiami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych

1.4.4 Inspektor Nadzoru

w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane jest to osoba inspektora nadzoru inwestorskiego będąca uczestnikiem
procesu budowlanego, której prawa i obowiązki zapisane są w rozdziale 3 Ustawy

1.4.5 Inżynier/Kierownik Projektu

osoba  pisemnie  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  ujawniona  w danych  kontraktowych,  uprawniona
do Kierowania Robotami i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach realizacji kontraktu, działająca
zgodnie  z zakresem  czynności  wynikającym  z umowy,  w zakresie  przekazanych  uprawnień  i obowiązków
na budowie, sprawowania osobiście i za pomocą członków swojego zespołu kontroli zgodności realizacji robót
z projektem,  Ustawą  Prawo  Budowlane,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz postanowieniami
warunków kontraktowych.

1.4.6 Kierownik Budowy

uczestnik procesu budowlanego, którego prawa i obowiązki określa Ustawa Prawo Budowlane, będący osobą
wyznaczoną przez Wykonawcę do kierowania  robotami i występowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.7 Materiały 

wszelkie  tworzywa  niezbędne  do wykonania  robót,  zgodna  z Dokumentacją  Projektową  i STWiORB,
zaakceptowana przez Inżyniera

1.4.8 Przedmiar robót

wykaz  robót  budowlanych,  z budowlanych  podaniem  ich  ilości  obliczonej  na podstawie  Dokumentacji
Projektowej

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz za  ich  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika Projektu.
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1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiający  w terminie  określonym  w Warunkach  Szczegółowych  Kontraktu  przekaże  Wykonawcy  Teren
Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i administracyjnymi,  Dziennik  Budowy
i Księgę  Obmiaru  Robót  oraz egzemplarz  Dokumentacji  Projektowej  i komplet  Specyfikacji  Technicznych.  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.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja  Projektowa  zawiera  rysunki,  obliczenia  i dokumenty  zgodne  z wykazem  podanym
w szczegółowych warunkach umowy.
W razie konieczności Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dokumentację techniczną dotyczącą:

• miejsc dokopu gruntów,

• miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów,

• miejsc pozyskania materiałów miejscowych,

• miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe,

• dróg i objazdów tymczasowych oraz dróg dla transportu technologicznego
Dokumentacja  Projektowa  sporządzona  przez  Wykonawcę  powinna  zawierać  uzgodnienia  z właścicielami
terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia  oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się
ochroną środowiska naturalnego.
W/w  Dokumentację  Projektową  Wykonawca  sporządzi  w 4-ech  egzemplarzach  i przedstawi  Inżynierowi
do akceptacji przed rozpoczęciem robót określonych Kontraktem.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje Techniczne na własny koszt w 4
egzemplarzach i przedłoży je Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne,  opracowania  kosztorysowe  oraz dodatkowe  dokumenty
przekazane przez  Kierownika  Projektu Wykonawcy stanowią część  Kontraktu,  a wymagania  wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca ma obowiązek konsultacji
dokumentów z Jednostką projektową w celu ujednolicenia zapisów.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Kierownika Projektu/Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
Wszystkie  wykonane Roboty  i dostarczone materiały  będą zgodne z Dokumentacją  Projektową i Specyfikację
Techniczną.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe,
od których  dopuszczalne  są odchylenia  w ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów
i elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i wykazywać  bliską  zgodność  z określonymi  wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją
Techniczną  i wpłynie  to  na niezadawalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.
Przed  przystąpieniem  do Robót  Wykonawca  przedstawi  Kierownikowi  Projektu  aktualny  projekt  organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem
zarządzającym ruchem.
W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe
urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w ten  sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w dzień  i w nocy  tych  zapór  i znaków,  dla których  jest  to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia
do Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w sposób  uzgodniony  z Kierownikiem
Projektu  oraz przez  umieszczenie,  w miejscach  i ilościach  określonych  przez  Kierownika  Projektu,  tablic
informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Kierownika  Projektu.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę
Kontraktową.

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na celu  stosowanie  się  do przepisów  i norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie  i wokół  Terenu  Budowy  oraz będzie  unikać  uszkodzeń
lub uciążliwości  dla osób  lub własności  społecznej  i innych,  a wynikających  ze  skażenia,  hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• możliwością powstania pożaru.
Wykonawcę  uznaję  się  za  wytwórcę  odpadów  powstających  w czasie  budowy.  Usunięcie  odpadów,  ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił
żadnych  kosztów  z tytułu  opłat  za  gospodarcze  korzystanie  ze  środowiska.  Po przeprowadzeniu  rozbiórek
Wykonawca ma obowiązek: a) zgromadzenia powstających odpadów, b) zapewniania właściwego postępowania
w czasie  rozbiórki  z odpadami  niezabezpieczonymi  (np.  odpadowy  eternit)  i zgromadzenia  ich  w sposób
zapewniający  ochronę  środowiska,  c)  przekazania  odpadów  niebezpiecznych  podmiotowi  uprawnionemu
doprowadzenia  działalności  w zakresie  transportu  i unieszkodliwiania  odpadów  niebezpiecznych,  d)
zagospodarowania wszystkich odpadów powstałych w fazie budowy. Wytwórca odpadów – Wykonawca prac
budowlanych  będzie  mógł  zlecić  wykonanie  obowiązku  gospodarowania  odpadami  innemu  posiadaczowi
odpadów, za którego działalność ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym. Wykonawca jest zobligowany
do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, ustaw i rozporządzeń z zakresu ochrony środowiska.

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez odpowiednie  przepisy,
na terenie  baz  produkcyjnych,  w pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i magazynach  oraz w maszynach
i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane w sposób  zgodny z odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o stężeniu  większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla otoczenia  zgodnie  ze Specyfikacjami,  a ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na powierzchni  ziemi  i za  urządzenia  podziemne,  takie  jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla wszelkiego  rodzaju
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomić  Kierownika  Projektu  władze  lokalne  o zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O fakcie  przypadkowego
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uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane władze
oraz będzie  z nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji
na powierzchni  ziemi  i urządzeń  podziemnych  wykazanych  w dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny  za ochronę zrealizowanych robót i za  wszelkie materiały oraz urządzenia
używane  do robót  od daty  rozpoczęcia  realizacji  do daty  odbioru  końcowego  robót.  Wykonawca  będzie
utrzymywać teren robót do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  w sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego
działalnością.  Inżynier/Inspektor  Nadzoru  będzie  na bieżąco  informowany  o wszystkich  umowach  zawartych
pomiędzy  Wykonawcą  a właścicielami  nieruchomości  i dotyczących  korzystania  z własności  i dróg
wewnętrznych.  Jednakże,  ani  Inżynier/Inspektor  Nadzoru  ani  Zamawiający  nie będzie  ingerował  w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na oś  przy  transporcie  materiałów
i wyposażenia  na i z terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od władz  co do  przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Kierownika
Projektu.  Pojazdy  i ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie będą  dopuszczone  na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich
Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy

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

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót
od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Kierownika Projektu.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub jej  elementy  były  w zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,
do momentu odbioru końcowego.
Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  to  na polecenie Kierownika Projektu powinien
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz inne  pozostałości  o znaczeniu
geologicznym  lub archeologicznym  odkryte  na terenie  budowy,  będą  uważane  za  własność  państwową.
Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Inżyniera  o wszelkich  napotkanych  podczas  prowadzenia  robót
wykopaliskach i postępować zgodnie z jego poleceniami.

1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy  wydane przez  władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy  i wytyczne,  które  są w jakikolwiek  sposób  związane z Robotami  i będzie  w pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub metod  i w sposób  ciągły  będzie
informować  Kierownika  Projektu  o swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i inne  odnośne
dokumenty.

1.5.14 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w dokumentach  kontraktowych  powołane  są konkretne  normy  i przepisy,  które  spełniać  mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
wydania  lub poprawionego  wydania  powołanych  norm  i przepisów  o ile  w warunkach  kontraktu
nie postanowiono  inaczej.  W przypadku  gdy  powołane  normy  i przepisy  są państwowe  lub odnoszą  się
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy
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lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia  przez  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a ich
proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i przedłożone
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2 MATERIAŁY

2.1.1 Wymagania ogólne

Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  materiały  zgodnie  z wymogami  Dokumentacji  Projektowej  i ST.
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które posiadają:

• certyfikat  na znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z kryteriami  technicznymi
określonymi  na podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz właściwych  przepisów
i dokumentów technicznych

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie ustalono Polskiej
Normy

• atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania
Wykonawca  jest  zobowiązany do zastosowania  materiałów o parametrach określonych przez  Zamawiającego
w niniejszej specyfikacji i przedmiarze robót.

Materiały wykończeniowe, mające wpływ na końcową estetykę podlegają akceptacji Zamawiającego.

2.2 Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych
do Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła,
Wykonawca  powinien  przedstawić  do akceptacji  Inspektora   nadzoru  materiał  z innego  źródła.  Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora  nadzoru
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do prowadzenia  badań  w celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych

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
dostarczyć Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  do zatwierdzenia  Kierownikowi  Projektu  dokumentację  zawierającą  raporty  z badań
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji materiałów.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych  materiałów
z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane
z dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszywa będą formowane
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc zatwierdzonych
przez Kierownika Projektu będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
Kontraktu.
Wykonawca  nie będzie  prowadzić  żadnych  wykopów  w obrębie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja  źródeł  materiałów będzie zgodna z wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi na danym
obszarze.

2.4 Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Kierownika  Projektu  w celu  sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii  materiałów
pod względem jakości.
W przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące
warunki:
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• Kierownik  Projektu  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i pomoc  Wykonawcy  oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji;

• Kierownika Projektu będzie miał  wolny dostęp,  w dowolnym czasie,  do tych części  wytwórni,  gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Stosowanie wyrobów budowlanych

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, podczas realizowania przedmiotowego
zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się wyłącznie:
1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń
2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem gdy:
a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 
• w zgodzie z istniejąca Polska Normą, a producent załączył deklarację zgodności z ta normą 
•  w przypadku  braku  polskiej  normy  lub istotnej  różnicy  od jej  zapisów,  to  w zgodzie  z uzyskaną
aprobata/rekomendacją techniczną, producent dołączył deklarację zgodności z tą aprobata/rekomendacją
•  posiada  znak  budowlany  świadczący  o zgodności  z Polska  Normą  wyrobu  albo  aprobata/rekomendacją
techniczną, a producent załączył odpowiednia informację o wyrobie
b)  wyrób  został  wyprodukowany  na terenie  Polski,  ale  udzielono  mu  aprobaty/rekomendacji  technicznej
a producent załączył do wyrobu deklaracje zgodności z ta aprobatą
c)  jest  to  wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej
3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji
technicznej,  dla którego  producent  wydał  specjalne  zaświadczenie  o zgodności  z ta  dokumentacja
oraz z przepisami 
Wyrób  budowlany,  który  posiada  oznakowanie  CE  lub znak  budowlany,  albo  posiada  deklarację  zgodności,
nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu.

2.6 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z Terenu  Budowy,  bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na użycie
tych  materiałów  do innych  robót,  niż te,  dla których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
przewartościowany przez Kierownika Projektu.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.7 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i właściwość  do Robót  i były  dostępne
do kontroli przez Kierownika Projektu.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w obrębie  Terenu  Budowy  w miejscach  uzgodnionych
z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.8 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze
wyboru  materiału  co najmniej  3  tygodnie  przed  jego  użyciem,  albo  w okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to
wymagane  dla badań  prowadzonych  przez  Kierownika  Projektu.  Wybrany  i zaakceptowany  rodzaj  materiału
nie może być później zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3 SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Kierownika  Projektu;  w przypadku  braku  ustaleń  w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Liczba  i wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z zasadami  określonymi
w Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i wskazaniach  Kierownika  Projektu  w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości  do pracy.  Będzie  on  zgodny  z normami  ochrony  środowiska  i przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Kierownikowi  Projektu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub Specyfikacja  Techniczna  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Kierownika Projektu, nie może
być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną
przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z zasadami  określonymi
w Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i wskazaniami  Kierownika  Projektu,  w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu  do dopuszczalnych  obciążeń  na osie  pojazdów  i innych  parametrów  technicznych.  Środki
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Kierownika Projektu będą usunięte z Terenu
Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  Specyfikacji
Technicznej, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Kierownika Projektu.
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 Kierownika Projektu.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i wyznaczeniu  Robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzględni wyniki badań materiałów
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  Kierownika Projektu  będą  wykonywane nie później  niż w czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po ich
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki  finansowe  z tego  tytułu  ponosi
Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Projektu programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,
kadrowe  i organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją
Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: część ogólną opisującą:

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• 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,

DWK projekt Wojciech Kulawik, Al. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa 11



Specyfikacja Techniczna D.00.00.00.

• wyposażenie  w sprzęt  i urządzenia  do pomiarów  i kontroli  (opis  laboratorium  własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

• sposób  oraz formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów  sterujących  a także  wyciąganych  wniosków  i zastosowanych  korekt  w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu;

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

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

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

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 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.

6.2 Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i wszystkie  urządzenia  niezbędne
do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem systemu  kontroli  Kierownika  Projektu  może zażądać  od Wykonawcy  przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i badania  materiałów oraz Robót  z częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z wymaganiami  zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej
i Specyfikacji Technicznej.
Minimalne  wymagania  co do zakresu  badań  i ich  częstotliwość  są określone  w Specyfikacjach  Technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.
Kierownik Projektu powinien mieć dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Kierownik  Projektu  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Kierownik
Projektu natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z organizowaniem  i prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych
na zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą  być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Kierownik Projektu i Inspektor Nadzoru będą mieli zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Kierownika  Projektu  bądź  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe
badania  tych  materiałów,  które  budzą wątpliwości  co do jakości,  o ile  kwestionowane materiały  nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Kierownika Projektu.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Kierownika Projektu będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie  badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  gdy normy
nie obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w Specyfikacji  Technicznej,  stosować  można  wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu
i terminie  pomiaru  lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub badania,  Wykonawca  przedstawi  na piśmie  ich
wyniki do akceptacji Kierownika Projektu.
Jeżeli  wyniki  dostarczonych  przez  Wykonawcę  badań  zostaną  uznane  przez  Kierownika  Projektu  za
niewiarygodne,  to  może  żądać  powtórzenia  tych  badań.  Jeżeli  wyniki  się  potwierdzą  i spełnią  wymagania
Specyfikacji Technicznej to koszty tych badań ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

6.5 Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Kierownikowi  Projektu  kopie  raportów  z wynikami  badań  jak  najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla  celów  kontroli  jakości  i zatwierdzenia,  Kierownik  Projektu  uprawniony  jest  do dokonywania  kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać  zgodność materiałów i Robót  z wymaganiami Specyfikacji  Technicznej  na podstawie  wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Kierownika Projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownika Projektu poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze  się  wyłącznie  na własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i Robót  z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Kierownik Projektu może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji
Technicznej.
W  przypadku  materiałów,  dla których  atesty  są wymagane  przez  Specyfikację  Techniczną,  każda  partia
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez  producenta,  poparte w razie  potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi
Projektu.
Materiały  posiadające  atesty  i urządzenia  -  ważne  legalizacje  mogą  być  badane  w dowolnym  czasie.  Jeżeli
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Specyfikacją Techniczną to takie materiały i/lub urządzenia
zostaną odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na bieżąco  i będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy  zapis  w Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły  i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

• uzgodnienie przez Kierownika Projektu 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 Kierownika Projektu,
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• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia  i daty  odbiorów  Robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i końcowych
odbiorów Robót,

• 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 przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje,  uwagi  i wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Kierownikowi
Projektu do ustosunkowania się.
Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
(2) Księga Obmiaru

Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z elementów
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym
Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Kierownika Projektu.
(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:

• zgłoszenie/pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania Terenu Budowy,

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

• protokoły z odbioru Robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy

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

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową
i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po pisemnym  powiadomieniu  Kierownika  Projektu  o zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek  błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach  podanych  w Przedmiarze  Robót  lub gdzie  indziej
w Specyfikacjach  Technicznych  nie zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie.
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy  lub w innym  czasie  określonym  w Kontrakcie  lub oczekiwanym  przez  Wykonawcę  i Kierownika
Projektu.

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej.
Ilości,  które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
Powierzchnie będą obliczane na podstawie pomiaru odległości wzdłuż osi bądź też krawędzi elementu oraz jego
szerokości. W przypadkach powierzchni nieregularnych należy je podzielić na mniejsze powierzchnie regularne,
obliczyć powierzchnie cząstkowe i zsumować.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

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

7.4 Wagi i zasady ważenia

Wykonawca  wskaże  dostępne,  zalegalizowane  urządzenia  wagowe  zapewniające  Kierownikowi  Projektu
prowadzenie bieżącej kontroli wymagań określonych w Specyfikacjach Technicznych.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub końcowym  odbiorem  Robót,  a także  w przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do obmiaru  oraz nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w sposób  zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi  na karcie  Księgi  Obmiaru.  W razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w formie
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów Robót

W zależności  od ustaleń  odpowiednich  ST,  Roboty  podlegają  następującym etapom odbioru,  dokonywanym
przez Kierownika Projektu przy udziale Wykonawcy:

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu.
Gotowość  danej części  Robót  do odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem  Kierownika  Projektu.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie później  jednak
niż w ciągu 3 dni od daty  zgłoszenia  wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika
Projektu.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i w oparciu  o przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbiór częściowy Robót

Odbiór  częściowy  polega  na ocenie  ilości  i jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru  częściowego  Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.

8.4 Odbiór ostateczny Robót

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robót

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  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika Projektu.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Kierownika Projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w obecności  Kierownika
Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności  wykonania robót z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacją Techniczną.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i robót
poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych,  Robót  uzupełniających  lub Robót
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego Robót.
W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  asortymentach
nieznacznie  odbiega  od wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i Specyfikacją  Techniczną   z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w stosunku  do wymagań  przyjętych
w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Dokumentację  Projektową  podstawową  z naniesionymi  zmianami  oraz dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z dokumentów  umowy  i ew.  uzupełniające
lub zamienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

• wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  ze Specyfikacją
Techniczną i ew. PZJ,

• deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  ze  Specyfikacją
Techniczną i ew. PZJ,

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacją Techniczną i PZJ,

• rysunki  (dokumentacje)  na wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na przełożenie  linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru  ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub uzupełniające  będą  zestawione  wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

16 DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa



Specyfikacja Techniczna D.00.00.00.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny Robót”.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:

• robociznę bezpośrednią,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

• wartość  pracy  sprzętu  wraz  z kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na Teren  Budowy
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

• koszty  pośrednie,  w skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i kierownictwa  budowy,  pracowników
nadzoru  i laboratorium,  koszty  przeprowadzenia  pomiarów  i badań  laboratoryjnych  wymaganych
w specyfikacji  technicznej,  koszty urządzenia  i eksploatacji  zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii  i wody,  budowa  dróg  dojazdowych  itp.),  koszty  dotyczące  oznakowania  Robót,  wykonania
objazdów/przejazdów i organizacji ruchu na czas budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

• zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z tytułu  innych  wydatków  mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest
ostateczna  i wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  Robót  objętych  tą  pozycją
kosztorysową.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót i powinien być
uwzględniony w cenie Kontraktowej.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i urządzeń organizacji ruchu obejmuje:

• w przypadku zmian wprowadzonych do otrzymanego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych
Robót - opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami nowego
projektu organizacji ruchu na czas trwania Robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi
Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót,

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

• opłaty/dzierżawy terenu,

• przygotowanie terenu,

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

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł,

• utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia  12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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• Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i odbioru  robot  budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  26.06.2002r  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  11.08.2004  w sprawie  systemów  oceny  zgodności,
wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w ocenie  zgodności
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dn. 21 lutego 1995 r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących
w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 z 1995r poz. 133).

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.
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D.01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KARCZOWANIE KORZENI

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wycinką drzew oraz karczowaniem pni i korzeni.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  przy  zlecaniu  i realizacji  Robót
wymienionych w p. 1.1

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew
i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych 

1.4 Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz
z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2 2. MATERIAŁY

Nie występują.

3 3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprzęt do usuwania drzew

Do wykonywania robót związanych z karczowaniem pni należy stosować:

• piły mechaniczne,

• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,

• spycharki,

• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

4 4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2 Transport pni i karpiny

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.

5 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków

Roboty związane z karczowaniem pni obejmują wycięcie i wykarczowanie pni, wykarczowanie pni, wywiezienie
pni  poza  teren  budowy  na wskazane  miejsce,  zasypanie  dołów  oraz  ewentualne  spalenie  na miejscu
pozostałości po wykarczowaniu.
Teren  inwestycji  w pasie  robót  ziemnych,  w miejscach  dokopów  i w innych  miejscach  wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.
W  miejscach  dokopów  i tych  wykopów,  z których  grunt  jest  przeznaczony  do wbudowania  w nasypy,  teren
należy  oczyścić  z roślinności,  wykarczować  pnie  i usunąć  korzenie  tak,  aby  zawartość  części  organicznych
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60
cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.
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Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę
zabezpieczona  przed  uszkodzeniem.  Jeżeli  roślinność,  która  ma  być  zachowana,  zostanie  uszkodzona
lub zniszczona  przez  Wykonawcę,  to  powinna  być  ona  odtworzona  na koszt  Wykonawcy,  w sposób
zaakceptowany przez odpowiednie władze.

5.3 5.3. Usunięcie pni

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić  gruntem przydatnym do budowy
nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich
wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał
użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością,
w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4 5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
Kierownika Projektu.
Jeżeli  dopuszczono  przerobienie  gałęzi  na korę  drzewną  za  pomocą  specjalistycznego  sprzętu,  to  sposób
wykonania  powinien  odpowiadać  zaleceniom  producenta  sprzętu.  Nieużyteczne  pozostałości  po przeróbce
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu
spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.
Jeżeli  warunki  atmosferyczne  lub inne  względy  zmusiły  Wykonawcę  do odstąpienia  od spalania  lub jego
przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Kierownika
Projektu, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.
Pozostałości  po spaleniu  powinny  być  usunięte  przez  Wykonawcę  z terenu  budowy.  Jeśli  pozostałości
po spaleniu, za zgodą Kierownika Projektu, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane
w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta
warstwą  gruntu  o grubości  co najmniej  30  cm  i powinna  być  odpowiednio  wyrównana  i zagęszczona.
Pozostałości  po spaleniu  nie  mogą  być  zakopywane  pod rowami  odwadniającymi  ani  pod jakimikolwiek
obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2 Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na wizualnej  ocenie  kompletności  usunięcia  roślinności,  wykarczowania
korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania
określone w ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”.

7 7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z karczowaniem korzeni i wycinką drzewjest:

• dla pni- sztuka,

• dla drzew-sztuka

8 8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:

• wykarczowanie drzew i krzaków,

• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,

• zasypanie dołów,

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.
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D.01.02.04. ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNIOWE

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z rozbiórką elementów ciągów pieszych i pieszo- jezdnych

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:

• warstw nawierzchni z kostki brukowej,

• warstw nawierzchni asfaltobetonowych i betonowych,

• podbudowy,

• krawężników, obrzeży i oporników.

1.4 Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami
oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania,  podano  w ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

3 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Kierownika Projektu:

• spycharki,

• ładowarki,

• żurawie samochodowe,

• samochody ciężarowe,

• zrywarki,

• młoty pneumatyczne,

• piły mechaniczne,

• frezarki nawierzchni,

• koparki.

4 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2 Transport materiałów z rozbiórki

Materiał  z rozbiórki  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu  zaakceptowanym  przez   Kierownika
Projektu.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe  obejmują  usunięcie z terenu budowy wszystkich  elementów wymienionych w pkt  1.3,
zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Kierownika Projektu.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie zawiera  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  lub/i  rozbiórkowej,  Kierownik
Projektu może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany
odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Kierownika
Projektu.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce
określone w ST lub wskazane przez Kierownika Projektu.
Elementy  i materiały,  które  zgodnie  z ST  stają  się  własnością  Wykonawcy,  powinny  być  usunięte  z terenu
budowy.
Doły  (wykopy)  powstałe po rozbiórce elementów znajdujące się w miejscach,  gdzie zgodnie  z dokumentacją
projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec
gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły  w miejscach,  gdzie  nie przewiduje  się  wykonania  wykopów  drogowych  należy  wypełnić,  warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST
D.02.00.00 „Roboty ziemne”.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola  jakości  robót  polega  na wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót  rozbiórkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  ewentualne  doły  po usuniętych  elementach  powinno  spełniać
odpowiednie wymagania określone w ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”.

7  OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2 Cena wykonania robót obejmuje:

1/ dla rozbiórki warstw nawierzchni:

• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

• rozkucie i zerwanie nawierzchni,

• ew.  przesortowanie  materiału  uzyskanego  z rozbiórki,  w celu  ponownego  jej  użycia,  z ułożeniem
na poboczu,

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
2/ dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:

• odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,

• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,

• załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
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2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury  stalowe  bez  szwu  walcowane  na gorąco

ogólnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury  stalowe  bez  szwu  ciągnione  i walcowane

na zimno ogólnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
7. PN-H-93402 Kątowniki  nierównoramienne  stalowe  walcowane

na gorąco
8. BN-87/5028-12 Gwoździe  budowlane.  Gwoździe  z trzpieniem

gładkim, okrągłym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i odbioru
liniowych robót ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie  budowy
lub modernizacji dróg i obejmują:

• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,

• pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

• wykonanie niwelacji i korytowania terenu.

1.3.1 Określenia podstawowe

1/ Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

2/ Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych

w osi nasypu lub wykopu.

3/ Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.

4/ Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

5/ Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.

6/ Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

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

8/ Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

9/ Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym

osiadaniem pod obciążeniem.

10/ Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

11/ 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.

12/ Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d
sI






gdzie:

• d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m3),

• ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

13/ Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych,  określona

wg wzoru:

10

60

d

d
U 

gdzie:

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

• d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
14/ Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

1

2
0

E

E
I 

gdzie:

• E1 - moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w pierwszym  obciążeniu  badanej  warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
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• E2 - moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w powtórnym obciążeniu  badanej  warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

15/ Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko polimeryzowanych

włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,

charakteryzujący  się  między  innymi  dużą  wytrzymałością  oraz wodoprzepuszczalnością,  zgodny  z PN-

ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki  obejmują:  geotkaniny,  geowłókniny,  geodzianiny,  georuszty,  geosiatki,  geokompozyty,

geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

16/ Pozostałe  określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami

i z definicjami podanymi w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2 MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 2.

2.2 Podział gruntów

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.

2.3 Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci,  środowiska agresywnego,  chemicznie
i biologicznie  oraz temperatury.  Powinien  być  to  materiał  bez  rozdarć,  dziur  i przerw  ciągłości  z dobrą
przyczepnością do gruntu. Właściwości stosowanych geosyntetyków powinny być zgodne z PN-EN-963:1999 [6]
i dokumentacją  projektową.  Geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczna wydaną przez  uprawnioną
jednostkę.

3 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2 Sprzęt do robót ziemnych

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

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

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

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

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

3.3 Sprzęt do przenoszenia i układania geosyntetyków

Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien używać odpowiedniego sprzętu zalecanego
przez producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego spowodować uszkodzenie układanego
materiału.

4 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2 Transport gruntów

Wybór  środków  transportowych  oraz metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do rodzaju  gruntu
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków
transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do wydajności  sprzętu  stosowanego  do urabiania
i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane
na piśmie przez Kierownika Projektu.

4.3 Transport i składowanie geosyntetyków

Wykonawca powinien zadbać,  aby transport,  przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetyków
były  wykonywane  w sposób  nie powodujący  mechanicznych  lub chemicznych  ich  uszkodzeń.  Geosyntetyki
wrażliwe na światło słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Wykonywanie wykopów w gruntach nieskalistych

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót,
a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki
sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób
uniemożliwiający  ich  wymieszanie.  Odstępstwo  od powyższego  wymagania,  uzasadnione  skomplikowanym
układem  warstw  geotechnicznych,  wymaga  zgody  Inspektora  Nadzoru.  Odspojone  grunty  przydatne
do wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio  wbudowane  w nasyp  lub przewiezione  na odkład.  O ile
Inspektor Nadzoru dopuści  czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3  Dokładność wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ±
10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm.
Pochylenie  skarp  nie powinno  różnić  się  od projektowanego  o więcej  niż 10%  jego  wartości  wyrażonej
tangensem  kąta.  Maksymalne  nierówności  na powierzchni  skarp  nie powinny  przekraczać  ±  10  cm  przy
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.4 Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji
projektowej,  Wykonawca  powinien,  o ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które
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zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i opadowych  poza obszar  robót  ziemnych tak,  aby  zabezpieczyć
grunty  przed  przewilgoceniem i nawodnieniem.  Wykonawca  ma obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów
i nasypów,  aby  powierzchniom  gruntu  nadawać  w całym  okresie  trwania  robót  spadki,  zapewniające
prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli,  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą
nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i zastąpienia  ich  gruntami  przydatnymi
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5 Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i nadać  przekrojom  poprzecznym
spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z wykopu.  O ile  w dokumentacji  projektowej  nie zawarto  innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy
niż 2%  w przypadku  gruntów  niespoistych.  Należy  uwzględnić  ewentualny  wpływ  kolejności  i sposobu
odspajania  gruntów  oraz terminów  wykonywania  innych  robót  na spełnienie  wymagań  dotyczących
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła  wody,  odsłonięte  przy  wykonywaniu  wykopów,  należy  ująć  w rowy  i /lub  dreny.  Wody  opadowe
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.6 Układanie geosyntetyków

Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Jeżeli dokumentacja
projektowa  i ST  nie podają  inaczej,  przylegające  do siebie  arkusze  lub pasy  geosyntetyków  należy  układać
z zakładem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją projektanta. W przypadku uszkodzenia
geosyntetyku, należy w uzgodnieniu z IN, przykryć to uszkodzenie pasami geosyntetyku na długości i szerokości
większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego. Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku
powinna  być  równa  i bez  ostrych  występów,  mogących  spowodować  uszkodzenie  geosyntetyku  w czasie
układania lub pracy. Metoda układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest
układana,  na całej  jej  powierzchni.  Geosyntetyków  nie należy  naciągać  lub powodować  ich  zawieszenia
na wzgórkach  (garbach)  lub nad  dołami.  Nie  dopuszcza  się  ruchu  maszyn  budowlanych  bezpośrednio
na ułożonych geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem nasypowym niezwłocznie po ułożeniu.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2 Badania geosyntetyków

Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawić IN świadectwa
stwierdzające,  iż  zastosowany  geosyntetyk  odpowiada  wymaganiom  norm,  aprobaty  technicznej  i zachowa
swoje  właściwości  w kontakcie  z materiałami,  które  będzie  oddzielać  lub wzmacniać  przez  czas  nie krótszy
od podanego  w dokumentacji  projektowej  i ST.  6.5.  Zasady  postępowania  z wadliwie  wykonanymi  robotami
Wszystkie  materiały  nie spełniające  wymagań  podanych  w odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie IN
Wykonawca  wymieni  je  na właściwe,  na własny koszt.  Wszystkie roboty,  które wykazują  większe odchylenia
cech od określonych w specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

6.3 Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  określony  zgodnie  z BN-77/8931-12  [9]  powinien  być  zgodny  z założonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia
należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 

6.4  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiały  nie spełniające  wymagań  podanych  w odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną
odrzucone.  Jeśli  materiały  nie spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub zastosowane,  to  na polecenie
Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
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Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Kierownik Projektu może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  ziemne uznaje  się  za  wykonane zgodnie  z dokumentacją  projektową,  ST  i wymaganiami  Kierownika
Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1  Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty  budowlane.  Określenia.  Symbole.  Podział  i opis
gruntów

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty

• Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.

• Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

• Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH.

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  Robót
związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I – V kat.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  przy  zlecaniu  i realizacji  Robót
wymienionych w p. 1.1.

1.3  Zakres Robót ujętych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia wykopów w gruntach kategorii I-V.

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1 Budowla ziemna

budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki
stateczności i odwodnienia.

1.4.2 Wysokość nasypu lub głębokość wykopu

różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3 Odkład

miejsce  wbudowania  lub składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w czasie  wykonywania  wykopów,
a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

1.4.4 Wskaźnik zagęszczenia gruntu

wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
Is=Pd /Pds

gdzie:
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [Mg/m3]
Pds  -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  określona
w normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z PN-88B-04481,  służąca  do oceny  zagęszczenia  gruntu  w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3 ]

1.4.5 Wskaźnik różnoziarnistości

wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:
U= d60/d10

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną oraz z poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie Roboty przygotowawcze. Zakres
Robót przygotowawczych i wymagania dotyczące ich wykonania określono w ST w dziale D.01.00.00. Roboty
przygotowawcze.

2 MATERIAŁY

Nie występują.

3 SPRZĘT

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.
3.

3.2 Sprzęt do wykonania Robót

Do wykonania wykopów należy stosować:
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• koparki,

• łopaty, szpadle i drobny sprzęt ręczny,

• samochody samowyładowcze do transportu gruntu na odkład,

• drobny sprzęt do zagęszczania tj. ubijaki i małe walce wibracyjne,

• inny sprzęt do wykonania umocnień i przewiertów wymagany w robotach pod kanalizację.

4 TRANSPORT

Do transportu gruntu należy stosować samochody samowyładowcze, transport na miejscu może odbywać się
taczkami.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno
w obrębie pasa robót drogowych, jaki poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem
drogowym  powinny  spełniać  odpowiednie  wymagania  w zakresie  parametrów  charakteryzujących  pojazdy,
w szczególności  w odniesieniu  do gabarytów  i obciążenia  na oś.  Jakiekolwiek  skutki  prawne,  wynikające
z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane
na piśmie przez Kierownika Projektu.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2 Odwodnienie Robót ziemnych

5.2.1 Odwodnienie pasa Robót ziemnych

Niezależnie  od budowy  urządzeń  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających  ujętych  w projekcie
przebudowy  urządzeń,  Wykonawca  powinien  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania Robót, aby powierzchniom wykopów i nasypów nadać w całym
okresie trwania Robót spadki poprzeczne i podłużne zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeśli  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą
nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i zastąpienie  ich  gruntami  przydatnymi
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi władzami.
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.3 Wykopy w gruntach nieskalistych

5.3.1 Zasady prowadzenia Robót

Wykopy należy wykonać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w p. 5.3.4.
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia Robót,
a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
Odspojone  grunty  przydatne  do wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio  wbudowane  w nasyp
lub przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypów
są dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy  w miejscu  wbudowania  zapewniono  pracę  sprzętu  gwarantującego
rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami dokumentacji  projektowej i specyfikacji  technicznej.
O ile  Kierownik  Projektu  dopuści  czasowe  składowanie  gruntów  należy  je  odpowiednio  zabezpieczyć  przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

5.3.2 Wymagania dotyczące zagęszczenia

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podane w poniższej tablicy.

Strefa korpusu Minimalna wartość Is

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00
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Na głębokości od 20 do 50 cm
od powierzchni korony robót ziemnych

0,97

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed
ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy j.w.
Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  w powyższej  tablicy  nie mogą  być  osiągnięte  przez
bezpośrednie  zagęszczenie  gruntów rodzimych,  to  należy  podjąć środki  w celu ulepszenia  gruntów podłoża,
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile
nie są określone w Specyfikacji  Technicznej,  proponuje  Wykonawca  i przedstawia  do akceptacji  Kierownikowi
Projektu.

5.3.3 Ruch budowlany

Nie  należy  dopuszczać  do ruchu  budowlanego  po dnie  wykopu,  o ile  grubość  warstwy  gruntu  (nadkładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Może  odbywać  się  jedynie  sporadyczny  ruch  pojazdów,  które
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

5.3.4 Dokładność wykonania wykopów

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może przekraczać ± 2 cm.
Szerokość korpusu nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm, a krawędzie dna wykopu
nie powinny mieć wyraźnych załamań.
Pochylenie skarp nie może się różnić od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem
kąta.  Maksymalna  głębokość  wklęśnięć  na powierzchni  skarp  wykopu  nie może  przekraczać  10  cm  przy
pomiarze łatą  3 metrową,  albo powinny być spełnione inne wymagania  dotyczące równości,  wynikające ze
sposobu umocnienia powierzchni skarp lub określone przez Kierownika Projektu.

5.4 Odkłady

5.4.1 Warunki ogólne

Odkład stanowi nadmiar objętości gruntów w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania.

5.4.2 Lokalizacja odkładu

Jeżeli  pozwalają  na to  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do przewiezienia  na odkład,  materiały  te
powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego  poszerzenia  nasypów  lub na odkład.  Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  ze
wskazówkami Kierownika Projektu.
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Kierownika Projektu. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane
przez Wykonawcę, musi ono być zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Niezależnie od tego Wykonawca
musi uzyskać zgodę właściciela terenu.
Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie BN-72/8932-0l, to znaczy odkład
powinien być uformowany w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do 5%.
Odkłady  powinny  być  ukształtowane,  aby  harmonizowały  z otaczającym  terenem.  Powierzchnie  odkładów
powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne.
Odspajanie  materiału  przewidzianego  do przewiezienia  na odkład  powinno  być  przerwane  o ile  warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi
w Specyfikacji Technicznej lub podanymi przez Kierownika Projektu.
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu. Jeżeli
wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę zajdzie konieczność dowiezienia gruntu
do wykonania nasypów, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Zasady ogólne kontroli jakości Robót

Kontrola  jakości  Robót  powinna być przeprowadzona zgodnie  z zasadami ogólnymi  podanymi w Specyfikacji
Technicznej D.00.00.00.
Przed  przystąpieniem  do robót  ziemnych  Wykonawca  powinien  sprawdzić  prawidłowość  wykonania  robót
pomiarowych i przygotowawczych.
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie
ich  wyników  do Kierownika  Projektu.  Badania  kontrolne  Wykonawca  powinien  wykonać  w zakresie
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości Robót.
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Kierownik  Projektu  może  pobierać  próbki  gruntów  oraz materiałów  i prowadzić  badania  niezależnie
od Wykonawcy,  na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  niezależnych  badań  wykażą,  że  wyniki  badań  Wykonawcy
są niewiarygodne,  to  Kierownik  Projektu  może  polecić  Wykonawcy  lub niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach
przy ocenie zgodności Robót z niniejszymi specyfikacjami. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1 Dokumenty kontrolne

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:

• dziennika laboratorium Wykonawcy,

• dziennika budowy,

• protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu.

6.2.2 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na kontroli  zgodności  z wymaganiami  specyfikacji
określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów

Sprawdzenie  wykonania  jakości  wykopów  polega  na kontrolowaniu  zgodności  z wymaganiami  określonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

• zapewnienie stateczności skarp,

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich wykonaniu,

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5.

6.2.4 Sprawdzenie jakości wykonania odkładu

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w p.2. oraz 5.4.
niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

• prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,

• odpowiednie wbudowanie gruntu,

• właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.

6.3 Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.3.1 Cel i zakres badań

Badania  mają  na celu  sprawdzenie  czy  wszystkie  elementy  korpusu  ziemnego  zostały  wykonane  zgodnie
z Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  oraz wskazówkami  Kierownika  Projektu.  Sprawdzenia
dokonuje  Kierownik  Projektu  na podstawie  dokumentów  kontrolnych  prowadzonych  w czasie  wykonywania
robót ziemnych oraz wyrywkowych badań wykonanych w wybranych losowo punktach po zakończeniu budowy
korpusu ziemnego.
W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

•  dokumentów kontrolnych,

•  przekroju poprzecznego i szerokości korony korpusu ziemnego,

•  spadków podłużnych korpusu i rowów,

•  zagęszczenia gruntów,

•  wykonania i umocnienia skarp,

• odwodnienia.
Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności Kierownika Projektu.

6.3.2 Sprawdzenie dokumentów kontrolnych

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:

• oznaczeń  laboratoryjnych  i ewentualnych,  wynikających  stąd,  zmian  technologicznych  w stosunku
do dokumentacji projektowej,

• dzienników budowy,
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• dziennik laboratorium Wykonawcy,

• protokołów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości Robót. Ponadto
Wykonawca  powinien  przygotować  i przedstawić  tabelaryczne  zestawienie  wartości  wskaźnika  zagęszczenia
lub pierwotnego  i wtórnego  modułu  odkształcenia  oraz stosunek  wtórnego  modułu  odkształcenia
do pierwotnego modułu odkształcenia, wraz z wartościami średnimi tych cech dla całego odbieranego odcinka.
Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobierania próbek.

6.3.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego

Sprawdzenie  przeprowadza  się  z zastosowaniem  taśmy,  szablonu,  łaty  o długości  3  metrów  i poziomicy,
w odstępach co 200 metrów na prostych, co 100 metrów na łukach o promieniu większym lub równym 100 m,
co 50 metrów na łukach o promieniu mniejszym niż 100 m, a także w miejscach, które budzą wątpliwości.
Stwierdzone  w czasie  kontroli  odchylenia  od dokumentacji  projektowej  nie mogą  przekraczać  wartości
dopuszczalnych

6.3.4 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów

Sprawdzenie  przeprowadza  się  na podstawie  wyników  podanych  w dokumentach  kontrolnych  oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich.
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz na 300 m2 i raz na dziennej działce roboczej.
Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego
do głębokości  około  1.0  metra,  a w dolnych  warstwach,  tylko  w przypadku  gdy  zachodzą  wątpliwości
co do właściwego  zagęszczenia  gruntu  w tych  warstwach.  Kontrolę  zagęszczenia  gruntów  w górnej  warstwie
korpusu ziemnego przeprowadza się według metod podanych w p. 5.3.2.
Ocenę wyników zagęszczenia gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący
sposób:
Oblicza  się  średnią  arytmetyczną  wszystkich  wartości  Is  lub stosunku  modułów  odkształcenia  E2/E1,
przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych dla danego odcinka.
 Zagęszczenie  korpusu  na ocenianym  odcinku  uznaje  się  za  zgodne  z wymaganiami,  jeżeli  spełnione  będą
warunki:

Is - średnie nie mniej niż Is - wymagane

lub E2/E1  2.2,
a  także  2/3  wyników  badań  użytych  do obliczenia  średniej  spełnia  wymagania  sformułowane  w p.  5.
oraz pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (E2/E1) od wartości wymaganej.
Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy.

6.3.5 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny
wizualnej  oraz pomiarów  według  p.  6.3.3.  i porównania  zgodności  wykonanych  elementów  odwodnienia
z dokumentacją.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową Robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3] i uwzględnia
plantowanie skarp wykopów - w metrach kwadratowych [m2].

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót

Poszczególne elementy robót ziemnych jako ulegające zakryciu podlegają odbiorom Robót zanikających, a cały
korpus  drogowy  odbiorom:  częściowemu  i końcowemu  według  zasad  podanych  w Specyfikacji  Technicznej
ST.00.00.00. "Wymagania ogólne".

8.2 Odbiór Robót

Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane zgodnie  z dokumentacją  projektową,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami,
roboty  ziemne  uznaje  się  za  niezgodne  z Dokumentacją  Projektową.  W tym  przypadku  Wykonawca  Robót
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zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru.
Dodatkowe Roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne dotyczące płatności

Ustalenia  ogólne  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w Specyfikacji  Technicznej  D.00.00.00  “Wymagania
ogólne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów Robót drogowych obejmuje:

• prace pomiarowe,

• wykonanie wykopów z transportem na odkład,

• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z dokumentacją projektową,

• zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w Specyfikacji Technicznej,

• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,

• rozplantowanie  urobku  na odkładzie  z nadaniem  odpowiedniej  formy  zgodnie  ze  wskazaniem
Kierownika Projektu,

• odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,

• wykonanie zabezpieczenia wykopu,

• rekultywację terenu.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

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

• PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

• PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni i podłoża przez
obciążenie płytą.

• BN-75/8931-03 Drogi  samochodowe.  Pobieranie  próbek  gruntów  do celów  drogowych
i lotniskowych.

• BN-70/8931-05 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  wskaźnika  nośności  gruntu  jako  podłoża
nawierzchni podatnych.

• BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D.03.02.01A REGULACJA (NAPRAWA) PIONOWA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych oraz innych elementów infrastruktury
przypowierzchniowej.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z wykonaniem
i odbiorem  przypowierzchniowej  regulacji  pionowej  elementów  infrastruktury  technicznej  (studzienek
kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, zasów wodociągowych, studni teletechnicznych itp.)

1.4 Określenia podstawowe

• Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej
eksploatacji kanału.

• Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli  kanałów nieprzełazowych,  ich konserwacji
i przewietrzania.

• Wpust  uliczny  (wpust  ściekowy,  studzienka  ściekowa)  -  urządzenie  do przejęcia  wód  opadowych
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

• Właz studzienki -  element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

• Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego.

• Nasada  (żeliwna)  z wlewem  bocznym  (w  krawężniku)  -  urządzenie,  przez  które  wody  opadowe
przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego.

• Pozostałe  określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania,  podano  w ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2  Materiały do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej należy użyć:

• materiały  otrzymane  z rozbiórki  studzienki  oraz  z rozbiórki  otaczającej  nawierzchni,  nadające  się
do ponownego wbudowania,

• materiały  nowe,  będące  materiałem  uzupełniającym,  tego  samego  typu,  gatunku  i wymiarów,  jak
materiał rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom:

◦ ST 03.02.01 w przypadku materiałów do naprawy studzienki,

◦ ST,  wymienionych  w pkcie  5.6  niniejszej  specyfikacji,  w przypadku  materiałów  potrzebnych
do ułożenia nowej nawierzchni.

3 3. SPRZĘT

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca  przystępujący  do wykonania  naprawy,  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania
z następującego sprzętu:

• piły tarczowej,
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• młota pneumatycznego,

• sprężarki powietrza,

• dźwigu samochodowego,

• zagęszczarki wibracyjnej,

• sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.).

4 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2 Transport materiałów

Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom określonym w:

• ST 03.02.01, w przypadku materiałów do naprawy studzienki,

• ST,  wymienionych  w pkcie  5.6  niniejszej  specyfikacji,  w przypadku  materiałów  wykorzystywanych
do wykonania nowej nawierzchni.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2 Uszkodzenia zapadniętych studzienek, podlegające naprawie

Uszkodzenie studzienek urządzeń podziemnych występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy:

• kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyżej 1,5 cm,

• włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm.

5.3 Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

• roboty przygotowawcze

• rozpoznanie uszkodzenia,

• wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie,

• wykonanie naprawy

• naprawę uszkodzonej studzienki,

• ułożenie nowej nawierzchni.

5.4 Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

• ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

• określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki,

• wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

• rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar uszkodzonej nawierzchni
wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej figury geometrycznej.
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje Kierownik Projektu.

5.5 Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub ST  nie przewiduje  inaczej,  to  wykonanie  przypowierzchniowej  naprawy
uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Kierownika Projektu, obejmuje:

• zdjęcie  przykrycia  (pokrywy,  włazu,  kratki  ściekowej,  nasady  z wlewem  bocznym)  urządzenia
podziemnego,

• rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki:

• ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

• mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) -
z pionowym  wycięciem  krawędzi  uszkodzenia  piłą  tarczową  i rozebraniem  konstrukcji  jezdni  przy
pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp.,

• rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką,
kręgów podporowych itp.),
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• zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót,

• szczegółowe  rozpoznanie  przyczyn  uszkodzenia  i podjęcie  końcowej  decyzji  o sposobie  naprawy
i wykorzystaniu istniejących materiałów,

• sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady wpustu,
komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków,

• w  przypadku  niewielkiego  zapadnięcia  -  poziomowanie  górnej  części  komina  włazowego,  nasady
wpustu  itp.  przy  użyciu  zaprawy  cementowo-piaskowej,  a w przypadku  uszkodzeń  większych  -
wykonanie  deskowania  oraz  ułożenie  i zagęszczenie  mieszanki  betonowej  klasy  co najmniej  B20,
według wymiarów dostosowanych do rodzaju  uszkodzenia  i poziomu powierzchni  (jezdni,  chodnika,
pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania,

• osadzenie  przykrycia  studzienki  lub kratki  ściekowej  z wykorzystaniem  istniejących  lub nowych
materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową.

• W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu studzienki,
kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy należy określić
indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej specyfikacji technicznej.

5.6 Ułożenie nowej nawierzchni

Nową  nawierzchnię,  wokół  naprawionej  studzienki,  należy  wykonać  w sposób  identyczny  ze  stanem  przed
przebudową.
Do  nawierzchni  należy  użyć,  w największym  zakresie,  materiał  otrzymany  z rozbiórki,  nadający  się
do ponownego wbudowania.  Nowy uzupełniany materiał  powinien być jak najbardziej zbliżony do materiału
starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji Kierownika Projektu.
Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie wokół komina
i kołnierza  studzienki.  Przy  nawierzchni  asfaltowej,  powierzchnie  styku  części  żeliwnych  lub metalowych
powinny być pokryte asfaltem.
W zależności  od rodzaju  nawierzchni  istniejącej,  poszczególne wykonywane podbudowy i warstwy  ścieralne
mogą odpowiadać wymaganiom określonym w specyfikacjach dotyczących wybranego rodzaju nawierzchni:
W przypadku konieczności wymiany krawężnika, naprawiony krawężnik powinien odpowiadać wymaganiom ST

08.01.01 02 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

• uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do obrotu  i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

• sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Kierownkowi Projektu do akceptacji.

6.3 Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość
badań

Wartości dopuszczalne

1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej
do wykonania naprawy

1 raz Niezbędna powierzchnia

2
Roboty rozbiórkowe 1 raz Akceptacja nieuszkodzonych materiałów

3 Szczegółowe  rozpoznanie  uszkodzenia
i decyzja o sposobie naprawy

1 raz Akceptacja Kierownika Projektu

4 Naprawa studzienki Ocena ciągła Wg pktu 5.5

5 Ułożenie nawierzchni Ocena ciągła Wg pktu 5.6

6 Położenie  studzienki  w stosunku
do otaczającej nawierzchni 1 raz

Kratka  ściekowa  ok.  0,5  cm  poniżej,  właz
studzienki - w poziomie nawierzchni
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6.4 Badania wykonanych robót

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:

• wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia nawierzchni
typu kostkowego,

• poprawność  profilu  podłużnego  i poprzecznego,  nawiązującego  do otaczającej  nawierzchni
i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

▪ roboty rozbiórkowe,

▪ naprawa poszczególnych elementów infrastruktury technicznej.

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej

ST.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano w  ST D.00.00.00 [1]  „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

▪ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

▪ oznakowanie robót,

▪ roboty rozbiórkowe,

▪ dostarczenie materiałów i sprzętu,

▪ wykonanie naprawy studzienki,

▪ ułożenie nawierzchni,

▪ odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,

▪ przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

▪ odwiezienie sprzętu.

10  PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 - Wymagania Ogólne
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia  Robót  związanych
z wykonaniem  koryta  przeznaczonego  do ułożenia  poszczególnych  warstw  konstrukcji  nawierzchni,  zjazdów
i chodnika według Dokumentacji Projektowej oraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 
Zakres niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  obejmuje:  wykonanie koryta  wraz  z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników, zjazdów, ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych

1.3 Określenia podstawowe

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacji
Technicznej D.00.00.00. ”Wymagania ogólne”.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją  Techniczną  i poleceniami  Kierownika  Projektu.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano
w Specyfikacji Technicznej 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2 MATERIAŁY

pospółka

3 SPRZĘT

Do wykonywania Robót należy stosować:

• równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, (Kierownik Projektu
może  dopuścić  wykonanie  koryta  i profilowanie  podłoża  z zastosowaniem  spycharki  z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny),

• walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne.
W  miejscach  trudno  dostępnych  roboty  należy  wykonać  ręcznie.  Stosowany  sprzęt  nie może  spowodować
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4 TRANSPORT

Nie występuje.

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 5.

5.2 Warunki przystąpienia do Robót

Wykonawca  powinien  przystąpić  do profilowania  i zagęszczania  podłoża  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem
Robót  związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  Wcześniejsze wykonanie tych Robót  z wyprzedzeniem
jest możliwe wyłącznie za zgodą Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3 Wykonanie koryta

Rodzaj  sprzętu,  a w szczególności  jego  moc  należy  dostosować  do rodzaju  gruntu,  w którym  prowadzone
są Roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie pozwala  na zastosowanie  maszyn,  na przykład
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonywania musi być zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej  i Specyfikacji  Technicznej tj.  wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane
przez Kierownika Projektu.
W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem dolnej
warstwy podbudowy.
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5.4 Profilowanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń. Należy
usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umożliwiają uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli  powyższy  warunek  nie jest  spełniony  i występują  zaniżenia  poziomu  w podłożu  przewidzianym
do profilowania  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na głębokość  zaakceptowaną  przez  Kierownika
Projektu,  dowieźć  dodatkowy grunt  spełniający  wymagania  obowiązujące dla górnej  strefy  korpusu,  w ilości
koniecznej  do uzyskania  wymaganych  rzędnych  wysokościowych  i zagęścić  warstwę  do uzyskania  wartości
wskaźnika zagęszczenia określonego w normie.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy wstępnie dogęścić 3 - 4
przejściami średniego walca stalowego gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Do profilowania podłoża można stosować równiarki. Ścięty grunt może być wykorzystany w robotach ziemnych
przy formowaniu nasypów pod zjazdy lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

5.5 Zagęszczanie podłoża

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy doprowadzić je do grupy nośności G1/G2 poprzez zagęszczanie
lub inne, konieczne zabiegi technologiczne.

5.6 Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli  po wykonaniu  robót  związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w Robotach
i Wykonawca  nie przystępuje  natychmiast  do układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on  zabezpieczyć
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Jeżeli  wyprofilowane  i zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  przed  przystąpieniem
do układania  kolejnej  warstwy  należy  odczekać  do czasu  jego  naturalnego  osuszenia.  Po osuszeniu  podłoża
Kierownik  Projektu oceni  jego stan i ewentualnie zaleci  wykonanie niezbędnych napraw.  Jeżeli  zawilgocenie
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Zasady ogólne kontroli jakości Robót

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

6.2 Kontrola przed przystąpieniem do Robót

Przed  przystąpieniem  do wykonania  Robót  Wykonawca  powinien  sprawdzić  sprawność  sprzętu,  środków
transportu oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie z PZJ.

6.3 Kontrola w czasie wykonywania Robót

W czasie Robót Wykonawca powinien sprawdzać zasoby sprowadzonych materiałów, prowadzić systematyczne
badania  kontrolne  w zakresie  i z częstotliwością  gwarantującą  zachowanie  wymagań  jakości  Robót,  lecz
nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzić wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach na każdej działce
roboczej,  lecz  nie rzadziej  niż w jednym  punkcie  na 400  m2.  Zagęszczenie  należy  kontrolować  na podstawie
normalnej próby Proctora,  wg PN-88/B-04481 (metoda I  lub II).  W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
zagęszczenia wg metody Proctora jest niemożliwe, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń
płytowych.  Należy  określić  pierwotny  i wtórny  moduł  odkształcenia  podłoża  wg BN-64/8931-02.  Stosunek
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2
Wilgotność gruntów w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2.

6.4 Badania i pomiary podłoża

6.4.1 Zagęszczenie podłoża

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników badań
wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie
bieżącej kontroli zagęszczenia.
Na  odcinkach  nie spełniających  wymagań  co do zagęszczenia  podłoże  należy  spulchnić  i roboty  powtórzyć
w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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6.4.2 Cechy geometryczne

• Nierówności profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą co 20 m w kierunku podłużnym.
Nierówności  poprzeczne  należy  mierzyć  2  metrową  łatą  co najmniej  raz  na 50  m.  Nierówności
nie mogą przekraczać 2 cm.

• Spadki  poprzeczne należy  mierzyć  za  pomocą 2 metrowej  łaty  i poziomicy  co najmniej  raz  na 50m
i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne podłoża powinny

być zgodne z projektem z tolerancją 0.5%.

• Głębokość  koryta  i rzędne  należy  sprawdzać  co 50m  na krawędziach.  Różnice  pomiędzy  rzędnymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać ±2cm.

• usytuowanie krawędzi nie rzadziej niż co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -2 cm.

• Szerokość  należy  sprawdzić  przynajmniej  raz  na 50  m.  Szerokość  nie może się  różnić  od szerokości
projektowanej o więcej niż ±2cm.

Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.4.2.
powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do głębokości  co najmniej  10  cm,  wyrównanie  i powtórne
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne  zasady  wykonywania  obmiaru  przedstawiono  w Specyfikacji  Technicznej  D.00.00.00.  „Wymagania
ogólne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża jest metr kwadratowy [m2].

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót

Odbiór  wykonywanego  koryta  wraz  z profilowaniem  i zagęszczeniem  podłoża  jest  dokonywany  na zasadach
odbioru  Robót  zanikających  i ulegających  zakryciu  określonych  w Specyfikacji  Technicznej  D.00.00.00.
„Wymagania ogólne” p. 8.
Koryto  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań
przeprowadzone przy odbiorach dały wyniki zgodne z wymaganiami.

9 PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności

Ustalenia  ogólne  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w Specyfikacji  Technicznej  D.00.00.00.  „Wymagania
ogólne” p. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Płatność za metr kwadratowy [m2] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża należy
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót na podstawie pomiarów i badań.
Cena jednostkowa wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża obejmuje:

• prace pomiarowe,

• załadunek odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na wysypisko,

• profilowanie dna koryta lub podłoża,

• doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1/G2,

• utrzymanie koryta lub podłoża,

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni  podatnych

i podłoża przez obciążenia płytą.
BN-75/8931-03 Drogi  samochodowe.  Pobieranie  próbek  gruntów  do celów  drogowych
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i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Instrukcja  DP-T14  o dokonywaniu  odbioru  robót  drogowych  i mostowych  realizowanych  na drogach
zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP W-wa 1989.
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D.04.02.02 WARSTWA MROZOCHRONNA

1 WSTĘP

1.1  Określenia podstawowe

1.1.1.  Warstwa mrozoochronna - warstwa, której funkcją jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania
mrozu  i układana  w celu  zachowania  warunku  mrozoodporności  konstrukcji  nawierzchni.
1.1.2. Pozostałe określenia są zgodne z przywołanymi normami i ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania,  podano  w ST  D-00.00.00
„Wymagania ogólne”.

2.2 Rodzaje materiałów 

Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spełniać warunek szczelności, określony zależnością:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronnej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża
UWAGA:  Parametr  ten  nie  jest  wymagany,  jeżeli  warstwa  mrozoochronna  jest  ułożona  na warstwie
stabilizowanej cementem.
Materiałem  do wykonania  warstwy  mrozoochronnej  powinna  być  mieszanka  piasku,  mieszanki  i/lub  żwiru
z dodatkiem kruszywa łamanego zgodnych z PN-EN 13242:2004 o następujących parametrach:

•  ziarna <0,075mm – do 10%

•  ziarna >2mm – powyżej 60%

•  ziarna >16mm – powyżej 20%

•  ziarna > 31,5mm – do 5%
Warstwę mroozochronną należy wykonać z materiałów o  wskaźniku wodoprzepuszczalności K10  6  10–5 m/s,
wskaźniku piaskowym SE≥35 , kalifornijskim wskaźniku nośności CBR  wn≥30% i wskaźniku różnoziarnistości U 
5 (parametr niewymagany, jeżeli zostanie osiągnięty wymagany wskaźnik zagęszczenia).

3 SPRZĘT

Wykonawca  przystępujący  do wykonania  warstwy  mrozoochronnej  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek, spycharek,
 walców statycznych,
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4 TRANSPORT

Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” oraz ST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.

5.3  Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości,  przy użyciu równiarki,  z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

5.4  Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności warstwy mrozoochronnej

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia według normalnej próby
Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-
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12.  W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  wbudowany  w warstwę  mrozoochronną,  uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć
na metodzie  obciążeń  płytowych.  Jeżeli  nośność  nie  może  być  osiągnięta  przez  bezpośrednie  zagęszczenie
warstwy mrozoochronnej,  to należy podjąć  środki  w celu ulepszenia górnej części  warstwy mroozochronnej,
umożliwiające uzyskanie wymaganej nośności.

5.5 Odcinek próbny

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

•  stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy

•  określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości
po zagęszczeniu

•   ustalenia  liczby przejść  sprzętu zagęszczającego,  potrzebnej  do uzyskania  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia 

Na  odcinku  próbnym  Wykonawca  powinien  użyć  takich  materiałów  oraz  sprzętu,  jakie  będą  stosowane
do wykonywania warstwy mrozoochronnej na budowie.

5.6  Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa  mrozoochronna  po wykonaniu,  a przed  ułożeniem  następnej  warstwy  powinna  być  utrzymywana
w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed  przystąpieniem  do robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych
do wykonania warstwy mrozoochronnej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi.

6.3 Badania w czasie robót

6.3.1.Częstość  oraz  zakres  badań  i pomiarów  Częstość  oraz  zakres  badań  i pomiarów  dotyczących  cech
geometrycznych oraz zagęszczenia i nośności warstwy mrozoochronnej podaje Tablica 1.

*)  Dodatkowe  pomiary  spadków  poprzecznych  i ukształtowania  osi  w planie  należy  wykonać  w punktach
głównych łuków poziomych.
6.3.2.Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.3.Równość warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy mrozoochronnej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą
BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne
Spadki  poprzeczne  warstwy  mrozoochronnej  na prostych  i łukach  powinny  być  zgodne  z dokumentacją
projektową z tolerancją  0,5%.
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6.3.5.Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1
cm i -2 cm. 
6.3.6.Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i dróg
ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
6.3.7.Grubość warstwy 
Grubość  warstwy  powinna  być  zgodna  z określoną  w dokumentacji  projektowej  z tolerancją   10%.  Jeżeli
warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość
tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez
spulchnienie  warstwy  na głębokość  co najmniej  10  cm,  uzupełnienie  nowym  materiałem  o odpowiednich
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
6.3.8.Zagęszczenie i nośność warstwy
Wskaźnik  zagęszczenia  warstwy  mrozoochronnej,  określony  wg BN-77/8931-12  nie  powinien  być  mniejszy
od 1,0 lub 1,03 (w zależności od kategorii ruchu), zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.
W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  wbudowany  w warstwę  mrozoochronną,  uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć
na metodzie  obciążeń  płytowych.  Stosunek  wtórnego  i pierwotnego  modułu  odkształcenia  nie  powinien
przekraczać 2,2.  Nośność dla warstwy mrozoochronnej powinna być przyjmowana w zależności  od wymagań
określonych w Projekcie (100 lub 120 MPa) oraz PN-S-02205. 
6.3.9 Badanie przydatności materiału.
Badanie  przydatności  materiału  do wbudowania  należy  prowadzić  z częstotliwością  nie  mniejszą  niż  w ST
D.02.03.01, w przypadkach wątpliwych i zmianie materiału. 

6.4  Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie,  które wykazują większe odchylenia  cech geometrycznych od wymaganych,  powinny
być  naprawione przez  spulchnienie  do głębokości  co najmniej  10  cm,  wyrównane i powtórnie  zagęszczone.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne  zasady  wykonywania  obmiaru  przedstawiono  w Specyfikacji  Technicznej  D.00.00.00.  „Wymagania
ogólne”.

8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy, wytyczne i instrukcje branżowe:

PN-EN  13242  Kruszywa  do niezwiązanych  i związanych  hydraulicznie  materiałów  stosowanych  w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  Robót
związanych z wykonaniem warstw z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  i Kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji
Robót wymienionych w p. 1.1 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  stanowią  wymagania  dotyczące  Robót  związanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu,
przy wilgotności optymalnej.
1.4.2. Pozostałe określenia
Są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót

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

2 MATERIAŁY

2.1 Kruszywo

Materiałem  do wykonania  podbudowy  z kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  powinno  być
kruszywo naturalne uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków
albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Dopuszcza się również stosowanie żużla jako materiału do wykonania
podbudowy. Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych.
2.1.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa  uziarnienia  kruszywa  określona  wg  normy  PN-91/B-06714/15  powinna  leżeć  pomiędzy  krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1. 
Tablica  1.  Uziarnienie  kruszywa  naturalnego  i żużla  wielkopiecowego  stabilizowanego  mechanicznie
do podbudowy pomocniczej 

Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna  być  ciągła  i nie  przebiegać  od dolnej  do górnej  krzywej  granicznej
uziarnienia  na sąsiednich  sitach.  Wymiar  największego  ziarna  kruszywa  nie może  przekraczać  2/3  grubości
warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić
więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm.

2.1.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa
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2.2 Źródła materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Kierownika  Projektu.  Źródła  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z wyprzedzeniem,  przed
rozpoczęciem robót.  Wykonawca  powinien  dostarczyć  Kierownikowi  Projektu  wyniki  badań laboratoryjnych
łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. Materiały z zaproponowanego
przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika Projektu, jeżeli  dostarczone
przez  Wykonawcę  wyniki  badań  laboratoryjnych  i ewentualne  wyniki  badań  laboratoryjnych  prowadzonych
przez  Kierownika  Projektu  wykażą  zgodność  cech  materiałowych  z wymaganiami.  Zatwierdzanie  źródła
materiałów  nie oznacza,  że  wszystkie  materiały  z tego  źródła  będą  przez  Kierownika  Projektu  dopuszczone
do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone.

3 SPRZĘT

3.1 Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w Specyfikacji  Technicznej  ST  D.00.00.00.  "Wymagania
ogólne" p.3.

3.2 Sprzęt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, 
b) równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych powinny
być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w Specyfikacji  Technicznej  ST  D.00.00.00.  "Wymagania
ogólne" p.4. 

4.2 Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi  powinien  być tak  zorganizowany by nie dopuścić  do jego
uszkodzeń  i tworzenia  kolein.  Przy  ruchu  po drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w odniesieniu  do dopuszczalnych  obciążeń  osi  i innych  parametrów
technicznych.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" p.5.
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5.2 Przygotowanie podłoża

Podłoże  pod podbudowę  z kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  stanowi  warstwa  gruntu
naturalnego.  Jeżeli  podłoże  wykazuje  jakiekolwiek  wady  to powinny  być  one  usunięte  według  zasad
akceptowanych przez Kierownika Projektu. 

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy
wytwarzać  w mieszarkach  stacjonarnych  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu
na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych  frakcji  na drodze.  Mieszanka  po wyprodukowaniu  powinna  być  od razu  transportowana
na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4 Rozkładanie mieszanki kruszywa

Podbudowa  powinna  być  wytyczona  w sposób  umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie  z Dokumentacją
Projektową  lub według  zaleceń  Kierownika  Projektu  z tolerancjami  określonymi  w niniejszej  Specyfikacji
Technicznej.  Paliki  lub szpilki  do kontroli  ukształtowania  warstw  powinny  być  wcześniej,  odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie  robót  przez  Wykonawcę.  Rozmieszczenie  palików lub szpilek  powinno
umożliwiać  naciągnięcie  sznurków  lub linek  do wytyczenia  Robót  i nie  powinno  być  większe  niż co  10  m.
Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  w warstwie  o jednakowej  grubości,  takiej  aby  jej  ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może
przekraczać  20  cm  po zagęszczeniu.  Warstwy  kruszywa  powinny  być  rozkładane  w sposób  zapewniający
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych
spadków i rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  układania  następnej  warstwy  może  nastąpić  po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja
powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.

5.5 Zagęszczanie

Natychmiast  po końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  kruszywa  należy  przystąpić  do jej  zagęszczenia  przez
wałowanie.  Wałowanie  powinno  postępować  stopniowo  od dolnej  do górnej  krawędzi  podbudowy  przy
przekroju  o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności  lub zagłębienia  powstałe w czasie  zagęszczania
powinny  być  wyrównane  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i dodanie  lub usunięcie  materiału,  aż
do otrzymania  równej  powierzchni.  W miejscach  niedostępnych  dla walców  podbudowa  powinna  być
zagęszczona  zagęszczarkami  płytowymi,  małymi  walcami  wibracyjnymi  lub ubijakami  mechanicznymi.
Zagęszczenie  należy  kontynuować  do osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  podbudowy  nie mniejszego  od 1,0
według  normalnej  próby  Proctora,  zgodnie  z PN-88/B-04481.  Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania
powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88B-
04481.  Materiał  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  rozłożonej  warstwy
i napowietrzenie.  Natomiast  jeżeli  wilgotność  materiału  jest  niższa  od optymalnej,  materiał  w rozłożonej
warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wy-mieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być
równa wilgotności optymalnej z tolerancją +1%, -2%. 

5.6 Utrzymanie podbudowy

Wykonawca  zobowiązany  jest  do przeprowadzenia  bieżących  napraw  podbudowy  uszkodzonej  przez  ruch
budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu
i mróz.  Wykonawca zobowiązany jest  wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu,
jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano  w Specyfikacji Technicznej ST D 00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6

6.2 Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
Robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości określone w p.2. 

6.3 Badania w czasie Robót

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych
mechanicznie podano w tablicy 3. 
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Tablica 3. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych i żużla
wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie

6.3.1. Badania właściwości kruszywa
W  czasie  Robót  Wykonawca  będzie  prowadził  badania  właściwości  kruszywa,  określone  w tablicy  w p.2.
Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych powinno być przez Wykonawcę badane co najmniej
dwukrotnie  dla każdej  działki  roboczej,  lecz  nie rzadziej  niż raz  na 400  m2  warstwy.  Próbki  należy  pobierać
w sposób  losowy  z rozłożonej  warstwy,  przed  jej  zagęszczeniem.  Wyniki  badań  powinny  być  bieżąco
przekazywane Kierownikowi Projektu.
Badania  pełne  kruszywa,  obejmujące  ocenę  wszystkich  właściwości  określonych  w p.  2.  powinny  być
wykonywane  przez  Wykonawcę  z częstotliwością  gwarantującą  zachowanie  jakości  robót,  lecz  nie rzadziej
niż raz  na 4000  m2  wykonanej  podbudowy,  a także  w przypadku  zmiany  źródła  pobierania  materiałów
i w innych przypadkach określonych przez Kierownika Projektu. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane
przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Kierownika Projektu. 
6.3.2. Badania wilgotności kruszywa 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej określonej wg normalnej próby Proctora, wg
PN-88B-04481 z tolerancją +1%, -2%. Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-77B- 06714/17 przynajmniej
dwukrotnie  na każdej  działce  roboczej,  lecz  nie rzadziej  niż raz  w jednym  punkcie  na 400  m2,  przy  ocenie
zagęszczenia warstwy.
6.3.3. Badania zagęszczenia
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0
wg  normalnej  próby  Proctora,  wg  PN-88/B-04481.  Zagęszczenie  należy  sprawdzać  przynajmniej  w dwóch
punktach, wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2, wg
BN-77/8931-12.  W przypadku  gdy  przeprowadzenie  badania  zagęszczenia  wg  Proctora  jest  niemożliwe,  ze
względu  na gruboziarniste  uziarnienie  kruszywa  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na metodzie  obciążeń
płytowych  VSS  w tym  przypadku  jeden  (wg  normy)  jeden  raz  na 3000m2  lub według  zaleceń  Kierownika
Projektu.

6.4 Badania wykonanej warstwy

Częstotliwość  i zakres  badań  i pomiarów  wykonanej  warstwy  podbudowy  z kruszywa  stabilizowanego
mechanicznie przedstawiono w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie  *)  dodatkowe  pomiary  spadków  poprzecznych  i ukształtowania  osi  w planie  należy  wykonać
w punktach głównych łuków poziomych: na początku i na końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku,
w środku i na końcu każdego łuku poziomego. 
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6.4.1. Grubość warstwy
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 400 m2
podbudowy. Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości  warstwy co najmniej  w trzech
punktach,  lecz  nie rzadziej  niż raz  na 2000  m2.  Dopuszczalne  odchyłki  od projektowanej  grubości  warstw
nie powinny przekraczać +10%, -15%. 
6.4.2. Nośność i zagęszczenie warstw wg obciążeń płytowych
Należy  wykonać  pomiary  nośności  podbudowy  z kruszywa,  wg  metody  obciążeń  płytowych,  zgodnie  z BN-
64/8931-02. Obciążenia należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub wg zaleceń Kierownika Projektu.
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane poniżej. 
Pierwotny  moduł  odkształcenia  warstwy  z kruszywa  powinien  być  większy  niż M’E≥60  MPa,  wtórny  moduł
odkształcenia min. M’’E≥120 MPa. Zagęszczenie warstwy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy
stosunek wtórnego modułu odkształcenia ME’’ do pierwotnego modułu odkształcenia ME’, mierzony przy użyciu
płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2: ME’’/ME’ ≤ 2,2 
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy 
6.4.3.1. Równość warstwy
Nierówności  podłużne  podbudowy  należy  mierzyć  łatą  4-metrową  lub planografem  zgodnie  z normą  BN-
68/8931-04, z częstotliwością podaną w tablicy w p.6.4.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2-metrową łatą z częstotliwością jak wyżej. Nierówności nie powinny
przekraczać: − 20 mm dla podbudowy z kruszywa naturalnego, 
6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy
w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 
6.4.3.3. Rzędne podbudowy 
Rzędne  podbudowy  należy  sprawdzać  co  100  m.  Różnice  między  rzędnymi  wykonanymi  i projektowanymi
nie powinny przekraczać: − od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa naturalnego 
6.4.3.4. Ukształtowanie osi podbudowy 
Ukształtowanie  osi  podbudowy  należy  sprawdzić  w punktach  głównych  trasy  i innych  dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi
projektowanej o więcej niż ±5cm w każdym punkcie na całej długości. 
6.4.3.5. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy należy sprawdzić co najmniej 20 razy na 1 km. Szerokość podbudowy nie może różnić się
od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych w odpowiednich
punktach  niniejszej  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeżeli  kruszywa,  nie spełniające  tych  wymagań  zostały
wbudowane to będą, na polecenie Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawcę na właściwe, na koszt
Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego.
6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne
Wszystkie powierzchnie,  które wykazują większe odchylenia  cech geometrycznych od określonych w p.6.4.3.
powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub zerwanie  do głębokości  co  najmniej  10  cm,  wyrównanie
i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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6.5.3. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Przed  odbiorem  Wykonawca  sprawdzi  grubość  warstw  w obecności  Kierownika  Projektu,  z częstotliwością
podaną w tablicy  w p.  6.4.  Przynajmniej  w 50% otworów grubość  warstw  powinna  być  co  najmniej  równa
projektowanej,  a w żadnym  otworze niedomiar  grubości  nie może  być  większy  od 10%.  Jeżeli  warunek  ten
nie jest spełniony Wykonawca wykona, na własny koszt, w obecności Kierownika Projektu, dodatkowe otwory
w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod względem grubości. Na wszystkich powierzchniach wadliwych
pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na własny
koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, wg wyżej podanych zasad
na koszt Wykonawcy.
6.5.4. Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy
Do odbioru zagęszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników
badań  wskaźnika  zagęszczenia,  wraz  z wartościami  średnimi  dla całego  odbieranego  odcinka,  wykonane
na podstawie  bieżącej  kontroli  zagęszczenia.  Na  odcinkach  nie spełniających  wymagań  co  do zagęszczenia
podbudowy należy materiał spulchnić i Roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
6.5.5. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty niezbędne
do zapewnienia wymaganej nośności, zlecone przez Kierownika Projektu, na własny koszt. 

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy oraz warstwy konstrukcji z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubościach określonych w Dokumentacji Projektowej.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót

Odbiór  podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robót  zanikających i ulegających zakryciu oraz na
zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w Specyfikacji Technicznej ST D.00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 8.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST D.00.00.00. "Wymagania
ogólne" p. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena  1  metra  kwadratowego  [m2]  wykonania  warstw  konstrukcji  z kruszywa  naturalnego  stabilizowanego
mechanicznie o grubościach 10, 15, 20 cm i odpowiednio uziarnieniach 0/31,5 i 0/63 mm obejmuje: 
− prace pomiarowe,
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
− przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą,
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
− rozłożenie mieszanki,
− zagęszczenie rozłożonej warstwy,
− przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w Specyfikacji Technicznej,
− utrzymanie podbudowy w czasie Robót.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia.
2. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia.
3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
5. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
6. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.
7. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
8. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
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9. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
10. PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
11. PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
12. PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
13.  PN-78B-06714/19  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą  bezpośrednią
14. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles
15. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
16. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego
17. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową.
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ DLA CIĄGÓW PIESZYCH I PIESZO - JEZDNYCH

1 WSTĘP

1.1 Określenia podstawowe

1.1.1.  Betonowa  kostka  brukowa  -  prefabrykowany  element  budowlany,  przeznaczony  do budowy  warstwy
ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z betonu  niezbrojonego,  niebarwionego
lub barwionego,  jedno-  lub dwuwarstwowego,  charakteryzujący  się  kształtem,  który  umożliwia  wzajemne
przystawanie elementów. 

1.1.2.  Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.

1.1.3.  Szczelina  dylatacyjna  -  odstęp  dzielący  duży  fragment  nawierzchni  na sekcje  w celu  umożliwienia
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.1.4.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne”. 

Betonowa kostka brukowa nowa z betonu wg PN-EN 1338  Wymagania dla kostki brukowej betonowej: 

2.2.1.Aspekty wizualne

Wygląd, tekstura i zabarwienie kostki brukowej powinny być zgodne wymaganiami podanymi w PN-EN 1338,
punkt 5.4.

2.2.2.Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Kształt, wymiary oraz kolor kostki brukowej powinny być zgodne z Projektem. Dopuszczalne odchyłki wymiarów
nominalnych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1338, punkt 5.2.4 (Tablica 1 – 3).

Kruszywo drobne na podsypkę i do wypełnienia spoin
Kruszywo drobne na podsypkę piaskową lub do podsypki cementowo-piaskowej powinno spełniać wymagania
PN-EN 13242 pod względem uziarnienia. Kruszywo drobne do wypełnienia spoin powinno spełniać wymagania
PN-EN 13139 pod względem uziarnienia. 2.4. Podsypka piaskowa lub cementowo – piaskowa 
Zgodnie  z wymaganiami  dokumentacji  projektowej,  należy  stosować  podsypkę  piaskową  lub cementowo-
piaskową  (przygotowaną  w proporcji  wagowej  1:4,  z użyciem  kruszywa  drobnego,  cementu  CEM  I  32,5
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008).

3 SPRZĘT 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki  brukowej  wykonuje się ręcznie.  Jeśli  powierzchnie są duże,  a kostki
brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania  podsypki  z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub krawężnikach.

4 TRANSPORT

Uformowane  w czasie  produkcji  kostki  betonowe  układane  są  warstwowo  na palecie.  Po  uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki  przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je
w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe
można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
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5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2 Zakres wykonywanych robót

5.2.1.Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe nawierzchni z kostki betonowej
Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe nawierzchni wykonane będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej.
5.2.2.Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej pod nawierzchnię
Na wykonanej podbudowie należy rozścielić ręcznie podsypkę piaskową lub cementowo piaskową grubości 5 cm
o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej
5.2.3.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Roboty związane z ustawieniem kostki betonowej wykonane będą ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich. Przy
wykonywaniu nawierzchni należy bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych spadków.
Deseń nawierzchni z kostki betonowej powinien być zgodny z Projektem. 
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 3 mm. 

5.3 Wypełnienie spoin

Wypełnienie  spoin  w nawierzchniach  z kostki  betonowej  powinno  być  wykonane  zgodnie  z dokumentacją
projektową. Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem, powinno być wykonane na pełną wysokość kostki
betonowej. 

5.4 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru -
wcześniej ustalonego w dokumentacji  projektowej  a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca
przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do  ubijania  ułożonej  nawierzchni  z kostek  brukowych  stosuje  się  wibratory  płytowe  z osłoną  z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu.

5.5 Warunki atmosferyczne

Ułożenie  nawierzchni  z kostki  na podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  wykonywać  przy  temperaturze
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje
się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed  przystąpieniem  do robót  należy  wykonać  pełne  badania  kostek  betonowych  zgodnie  z wymaganiami
punktu 2.2 niniejszej ST. 

6.3 Badania w czasie robót

6.3.1 Sprawdzenie podłoża i podbudowy

Sprawdzenie  podłoża  i podbudowy  polega  na stwierdzeniu  ich  zgodności  z dokumentacją  projektową
i odpowiednimi ST.
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6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie  podsypki  w zakresie  grubości  i wymaganych  spadków  poprzecznych  i podłużnych  polega
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 2 niniejszej ST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierówności podłużne
Nierówności  podłużne  nawierzchni  mierzone  łatą  lub planografem  zgodnie  z normą  BN-68/8931-04
nie powinny przekraczać 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1
cm.
Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.

6.3.5 Częstotliwość pomiarów

Częstość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek betonowych przedstawiono w poniższej
tabeli:

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w ST  D.00.00.00  "Wymagania  ogólne"  pkt  8.  Roboty  uznaje  się  za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.

Zasady ich odbioru są określone w D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie i ubicie kostki,
- wypełnienie spoin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

PN-B-06250 Beton zwykły
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
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-EN 13139 Kruszywa do zapraw.
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek i ocena przydatności wody zarobowej
do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu. 
PN-EN  13242  Kruszywa  do niezwiązanych  i związanych  hydraulicznie  materiałów  stosowanych  w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym. 
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D.08.01.01. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oświetlenia
terenu.

2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

• Słup oświetleniowy  (latarnia)  -  konstrukcja  wsporcza osadzona w gruncie za  pomocą  fundamentu,
służąca do zamocowania opraw oświetleniowych. 

• Oprawa  oświetleniowa  -  urządzenie  służące  do  rozdziału,  filtracji  i  przekształcania  strumienia
świetlnego  wysyłanego  przez  źródło  światła,  zawierające  wszystkie  niezbędne  detale  do
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

• Kabel  -  przewód  wielożyłowy  izolowany,  przystosowany  do  przesyłu  prądu  elektrycznego,  mogący
pracować pod i nad ziemią.

• Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów linii nN.

• Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa oświetleniowego
w pozycji pracy.

• Szafa  oświetleniowa  -  urządzenie  rozdzielczo-sterownicze  bezpośrednio  zasilające  instalacje
oświetleniowe.

• Dodatkowa  ochrona  przeciwporażeniowa  -  ochrona  części  przewodzących  dostępnych  w  wypadku
pojawienia się na nich niebezpiecznego napięcia.

3 MATERIAŁY

3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

3.2 Materiały stosowane przy układaniu kabli

3.2.1. Piasek
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego wymaganiom
BN-87/6774-04 [24].
3.2.2. Folia
Folia  służąca  do  osłony  kabla  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  powinna  być  folią  kalandrowaną  z
uplastycznionego PCW o grubości  od 0,4  do 0,6  mm, gatunku I,  odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-
03[21].

3.3 Elementy gotowe

3.3.1. Fundamenty prefabrykowane
Pod maszty, słupy i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń
dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-
03322 [1].
W  zależności  od  konkretnych  warunków  lokalizacyjnych  i  rodzaju  wód  gruntowych,  należy  wykonać
zabezpieczenie  antykorozyjne  według  ST,  zgodnie  z  „Instrukcją  zabezpieczeń  przed  korozją  konstrukcji
betonowych” [35].
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na
przekładkach z drewna sosnowego.
3.3.2. Przepusty kablowe
Przepusty  kablowe  powinny  być  wykonane  z  materiałów  niepalnych,  z  tworzyw  sztucznych  lub  stali,
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.
Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia.
Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia
przesuwania się kabli. Rury stosowane w instalacjach natynkowych winny być odporne na promieniowanie UV.
Zaleca  się  stosowanie  na  przepusty  kablowe  rur  z  polichlorku  winylu  (PCW)..  Rury  powinny  odpowiadać
wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
3.3.4. Kable
Kable używane do oświetlenia terenu powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca się stosowanie
kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, trójżyłowe o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył
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powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania
kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania
ochronnego.
Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 35 mm2.
3.3.5. Źródła światła i oprawy
Jeżeli  dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,  to należy dla oświetlenia ulicznego stosować źródła
światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305 [15].
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie
barw, zaleca się stosowanie lamp metalohalogenkowych.
Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych
stosować  należy  oprawy  o  konstrukcji  zamkniętej,  stopniu  zabezpieczenia  przed  wpływami  zewnętrznymi
komory lampowej IP 54 i klasą ochronności II.
Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych.
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej  niż  -5oC i  wilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100 [19].
3.3.6. Latarnie oświetleniowe
Dla  oświetlenia  terenu,  poza  szczególnymi  przypadkami,  należy  stosować  typowe  słupy  oświetleniowe
aluminiowe anodowane umożliwiające zawieszenie opraw. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z
zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100-1 z marca 1998 r. [12].
Każdy  słup  powinien  posiadać  w  swej  górnej  części  odpowiedniej  średnicy  rurę  stalową  dla  zamocowania
oprawy wraz z kulą. 
W dolnej części słupy oświetleniowe powinny posiadać jedną lub dwie wnęki zamykane drzwiczkami.
Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania złączy kablowych wyposażonych w gniazda
bezpiecznikowe (topikowe).
Powierzchnie  wewnętrzne  latarni  powinny  być  oczyszczone  i  powleczone  warstwą  ochronną  
z abitizolu o grubości min. 120 µm. Strona zewnętrzna po oczyszczeniu II stopnia powinna być malowana trzema
warstwami farb;
antykorozyjną, podkładową i nawierzchniową. Farba nawierzchniowa powinna być koloru szarego (mieszanina
kolorów 51 i 81 w stosunku 1:1), Lub ocynkowane obustronnie.
Elementy  powinny  być  proste  w  granicach  dopuszczalnych  odchyłek  podanych  
w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy
łączące nie powinny mieć podniesionych krawędzi.
Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym
podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.
3.3.7. - Szafa oświetleniowa
Szafa oświetleniowa winna by wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną.
3.3.8. Żwir na podsypkę
Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III  i  odpowiadać
wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

4 SPRZĘT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

4.2 Sprzęt do wykonania oświetlenia ulicznego

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

• samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,

• spawarki transformatorowej do 500 A,

• zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h.

5 TRANSPORT

5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

5.2 Transport materiałów i elementów oświetleniowych

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  oświetlenia  winien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następujących środków transportu:

• samochodu skrzyniowego,

• przyczepy dłużycowej,
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• samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,

• samochodu dostawczego,
Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  i  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych
elementów.

6 WYKONANIE ROBÓT - WYMAGANIA OGÓLNE

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

6.1 Roboty ziemne (KOD WSZ 45112000-5)

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania
terenu oraz rodzaju gruntu.
6.1.1. KOPANIE ROWÓW DLA KABLI W GRUNCIE KAT. III-IV ( KOD WSZ 45112000-5)
Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami - inspektora
nadzoru.  Wydobyty  grunt  powinien  być  składowany  z  jednej  strony  wykopu.  Skarpy  rowka  powinny  być
wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.
6.1.2. ZASYPYWANIE ROWÓW DLA KABLI W GRUNCIE KAT. III-IV (KOD WSZ 45112000-5)
Zasypanie  kabla  należy  dokonać  gruntem  z  wykopu,  bez  zanieczyszczeń  (np.  darniny,  korzeni,  odpadków).
Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką
wibracyjną.  Wskaźnik zagęszczenia  gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 [26]. Zagęszczenie
należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający
po  zasypaniu  kabla,  należy  rozplantować  w  pobliżu  lub  odwieźć  na  miejsce  wskazane  przez  –  inspektora
nadzoru.

6.2 Budowa linii kablowych – oświetlenia terenu (KOD WSZ 45231400-9)

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca się stosowanie
kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, trójżyłowych o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył
powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania
kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania
ochronnego. Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 35 mm2. Przepusty kablowe powinny być
wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i
odpornych na działanie łuku elektrycznego.
Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia.
Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia
przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) oraz rury
AROTA o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 50 mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
80/C-89205  [9].Rury  na  przepusty  kablowe  należy  przechowywać  na  utwardzonym  placu,  w  nie
nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
6.2.1. UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH Z PCW O ŚR. DO 160mm(KOD WSZ 45231400-9)
Bezpośrednio w gruncie kable należy układać w rurach AROT typu lub PCV na głębokości 0,7 m z dokładnością ±
5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą
gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm.
6.2.2. NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO
Na dnie rowu kablowego należy nasypać piasek drobnoziarnisty o warstwy 10cm.
6.2.3. UKŁADANIE KABLI O MASIE DO 1kg/m W ROWACH KABLOWYCH RĘCZNIE (KOD WSZ 45231400-9).
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być
zgodne z normą PN-76/E-05125 [13]. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez
zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0
stopni Celsjusza. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien
być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica.
6.2.4. UKŁADANIE KABLI O MASIE DO 1kg W RURACH (KOD WSZ 45231400-9)
Kable powinny być układane w rurach osłonowych w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie przez skręcanie,
rozciąganie czy zginanie. 
6.2.5. UKŁADANIE KABLI O MASIE DO 1kg W SŁUPACH OŚWIETLENIOWYCH (KOD WSZ 45231400-9)
Układanie kabli w słupach oświetleniowych należy przeprowadzać w sposób nie narażający ich na uszkodzenia
mechaniczne. 
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6.3 MONTAŻ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH (KOD WSZ 4531611-09)

Montaż  fundamentów  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  montażu  dla  konkretnego  fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien być ustawiany na 10 cm warstwie betonu B
10,  spełniającego  wymagania  PN-88/B-06250  [3]  lub  zagęszczonego  żwiru  spełniającego  wymagania  BN-
66/6774-01  [23].  Przed  jego  zasypaniem  należy  sprawdzić  rzędne  posadowienia,  stan  zabezpieczenia
antykorozyjnego  ścianek  i  poziom  górnej  powierzchni,  do  której  przytwierdzona  jest  płyta  mocująca.
Maksymalne  odchylenie  górnej  powierzchni  fundamentu  od  poziomu  nie  powinno  przekroczyć  1:1500,  z
dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane
z dokładnością ± 10 cm. 
6.3.1. MONTAŻ I STAWIANIE SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH (KOD 45316110-9)
Słupy należy ustawiać w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane ustoje. Spód słupa powinien opierać się
na  warstwie  betonu  marki  B  10  wg PN-88/B-06250 [3]  grubości  min.  10  cm lub  na  płycie  chodnikowej  o
wymiarach  50  x  50  x  10 cm.  Głębokość  posadowienia  słupa oraz  typ  fundamentu należy  wykonać  według
dokumentacji projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001
wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu. 
6.3.2.MONTAŻ PRZEWODÓW DO SŁUPÓW, WYSIĘGNIKÓW I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH (KOD WSZ 45311100-
1)
Oprawy należy montować po uprzednim mm2. wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Należy stosować
przewody  potrójne typu YDY 3x2,5 mm2 o izolacji  wzmocnionej  z  żyłami miedzianymi o  przekroju  żyły  nie
mniejszym niż 2,5 mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw.
6.3.4.MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO (KOD WSZ 45311200-2)
Każdą  oprawę  przed  zamontowaniem  należy  podłączyć  do  sieci  i  sprawdzić  jej  działanie  (sprawdzenie
zaświecenia  się  lampy).  Oprawy  należy  mocować  na  głowicach  latarni  
w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich
w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla występującej strefy wiatrowej.

7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.

7.2 Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić
sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

7.3 Fundamenty i ustoje

Program  badań  powinien  obejmować  sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów,  wyglądu  zewnętrznego  oraz
wytrzymałości.
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami  PN-80/B-03322  [1]  i  PN-88/B-30000 [6].  Ponadto  należy  sprawdzić  dokładność  ustawienia  w
planie i rzędne posadowienia.

7.4 Słupy oświetleniowe (latarnie) 

Elementy słupów oświetleniowych (latarń) powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01
[30].
Latarnie oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:

• dokładności ustawienia pionowego słupów,

• prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni,

• jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

• jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw,

• stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

7.5 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

• głębokości zakopania kabla,

• grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,

• odległości folii ochronnej od kabla,
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• rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i
ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

7.6 Instalacja przeciwporażeniowa

Podczas  wykonywania  uziomów  taśmowych  należy  wykonać  pomiar  głębokości  ułożenia  bednarki  oraz
sprawdzić  stan  połączeń  spawanych,  a  po  jej  zasypaniu,  sprawdzić  wskaźnik  zagęszczenia  i  rozplantowanie
gruntu.
Pomiary  głębokości  ułożenia  bednarki  należy  wykonywać  co  10  m,  przy  czym  bednarka  nie  powinna  być
zakopana płycej niż 60 cm.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być
gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej.
Po wykonaniu instalacji  oświetleniowej należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli zwarciowych dla
stwierdzenia skuteczności zerowania.
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.

7.7 Pomiar natężenia oświetlenia

Pomiary  należy  wykonywać  po  upływie  co  najmniej  0,5  godz.  od  włączenia  lamp.  Lampy  przed  pomiarem
powinny  być  wyświecone  minimum  przez  100  godzin.  Pomiary  należy  wykonywać  przy  suchej  i  czystej
nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg
pomiaru.  Pomiarów  nie  należy  przeprowadzać  podczas  nocy  księżycowych  oraz  w  złych  warunkach
atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych
o  zakresach  zapewniających  przy  każdym  pomiarze  odchylenia  nie  mniejsze  od  30%  całej  skali  na  danym
zakresie.
Pomiary  natężenia  oświetlania  należy  wykonywać  za  pomocą  luksomierza  wyposażonego w  urządzenie  do
korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie
podczas pomiaru.
Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

7.8 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez inspektora
nadzoru odrzucone.
Wszystkie  elementy  robót,  które  wykazują  odstępstwa  od  postanowień  ST  zostaną  rozebrane  i  ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

8 OBMIAR ROBÓT

8.1  Szczegółowe zasady obmiaru robót

8.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latarni oświetleniowych jest sztuka.

9 ODBIÓR ROBÓT

9.1 Szczegółowe zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• wykopy pod fundamenty i kable,

• wykonanie fundamentów i ustojów,

• ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

• wykonanie uziomów taśmowych.

9.3 Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:

• geodezyjną dokumentację powykonawczą,
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• protokóły  z  dokonanych  pomiarów  skuteczności  zerowania  zastosowanej  ochrony
przeciwporażeniowej.

10 PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

10.2  Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni lub szaf oświetleniowych obejmuje odpowiednio:
- wyznaczenie robót w terenie,
- dostarczenie materiałów,
- wykopy pod fundamenty lub kable,
- wykonanie fundamentów i ustojów, lub wstawienie fundamentów prefabrykowanych,
- zasypanie fundamentów, ustojów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru
gruntu,
- montaż słupów, opraw, oświetleniowej i instalacji przeciwporażeniowej,
- układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną,
- podłączenie zasilania,
- sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia,
- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu.

11 PRZEPISY ZWIĄZANE

11.1 Normy

• PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze

• PN-88/B-06250

• PN-86/B-06712

• PN-85/B-23010

• PN-88/B-30000

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

• PN-88/B-32250

• PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

• PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych

• PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli

• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

• PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania

• PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne

• PN-93/E-90401  Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  i  powłoce  polwinitowej  na
napięcie  znamionowe  nie  przekraczające  6  kV.  Kable  elektroenergetyczne  nanapięcie  znamionowe
0,6/1 kV

• PN-91/M-34501  Gazociągi  i  instalacje  gazownicze.  Skrzyżowania  gazociągów  z  przeszkodami
terenowymi. 

• BN-80/6112-28 Kit miniowy

• BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

• BN-88/6731-08

• BN-66/6774-01

• BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

• BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

• BN-83/8971-06

• BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oświetleniowych
i energetycznych linii napowietrznych.

11.2 Inne dokumenty

• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
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• Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy  przy  wykonywaniu robót  budowlano-montażowych i  rozbiórkowych.
(Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  -  Część  V.  Instalacje
elektryczne, 1973r.

• Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  z  dn.  26.11.1990  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U.
Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

• Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  krawężników
betonowych  na ławie betonowej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i kontraktowym  przy  zlecaniu  i realizacji  robót
na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem:

• krawężników betonowych,

• krawężników najazdowych,

• obrzeży betonowych i bezpiecznych – z nakładką poliuretanową.

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1 Krawężniki betonowe

Prefabrykowane  belki  betonowe  ograniczające  chodniki  dla pieszych,  pasy  dzielące,  wyspy  kierujące
oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2 Pozostałe określenia

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania,  podano  w ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2 Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

• krawężniki i obrzeża betonowe,

• nakładki poliuretanowe,

• piasek na podsypkę i do zapraw,

• cement do podsypki i zapraw,

• woda,

• materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

2.3 Krawężniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1 Typy

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:

• U   -   uliczne,

• D   -   drogowe.

2.3.2 Rodzaje

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych:

• prostokątne ścięte - rodzaj „a”,

• prostokątne - rodzaj „b”.

2.3.3 Odmiany

W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:

• krawężnik betonowy jednowarstwowy,

• krawężnik betonowy dwuwarstwowy.
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2.3.4 Gatunki

W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:

• gatunek 1 – G1,

• gatunek 2 - G2.
Przykład  oznaczenia  krawężnika  betonowego  ulicznego  (U),  prostokątnego  (b),  jednowarstwowego  (1)
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4 Krawężniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1 Kształt i wymiary

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.

a) krawężnik rodzaju „a”

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych
Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm

krawężnik
a

krawężnika l b h c d r

U a 100 20
15

30 min. 3
max. 7

min. 12
max. 15

1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych

Rodzaj wymiaru
Dopuszczalna odchyłka, mm

Gatunek 1 Gatunek 2
l  8  12

b,   h  3  3

2.4.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez  rys,  pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne  wady  oraz uszkodzenia  powierzchni  i krawędzi  elementów,  zgodnie  z BN-80/6775-03/01  [14],
nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających  powierzchnie  górne
(ścieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:
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- liczba max 2 2

- długość, mm, max 20 40

- głębokość, mm, max 6 10

2.4.3 Składowanie

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki  betonowe  należy  układać  z zastosowaniem  podkładek  i przekładek  drewnianych  o wymiarach:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.

2.4.4 Beton i jego składniki

Beton do produkcji krawężników
Do  produkcji  krawężników  należy  stosować  beton  wg PN-B-06250  [2],  klasy  B  25  i B  30.  W przypadku
wykonywania  krawężników dwuwarstwowych,  górna  (licowa)  warstwa krawężników powinna być wykonana
z betonu klasy B 30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
- nasiąkliwością, poniżej 4%,
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].

Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701
[10].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo  należy  przechowywać  w warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5 Materiały na podsypkę i do zapraw

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5],  a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement  na podsypkę  i do  zaprawy  cementowo-piaskowej  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy
nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6 Materiały na ławy

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:

• ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać
wymaganiom punktu 2.4.4,

• ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7],

• ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7 Masa zalewowa

Masa  zalewowa,  do wypełnienia  szczelin  dylatacyjnych  na gorąco,  powinna  odpowiadać  wymaganiom  BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

DWK projekt Wojciech Kulawik, Al. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa 73



Specyfikacja Techniczna D.08.01.01.

4 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2 Transport krawężników

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.
Krawężniki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i uszkodzeniami  w czasie  transportu,
a górna  warstwa  nie powinna  wystawać  poza  ściany  środka  transportowego  więcej  niż 1/3  wysokości  tej
warstwy.

4.3 Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem  i zmieszaniem  z innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa  powinny  być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę  zalewową  należy  pakować  w bębny  blaszane  lub beczki  drewniane.  Transport  powinien  odbywać  się
w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2 Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej
metody Proctora.

5.3 Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1 Ława żwirowa

Ławy  żwirowe  o wysokości  do 10  cm  wykonuje  się  jednowarstwowo  przez  zasypanie  koryta  żwirem
i zagęszczenie go polewając wodą.
Ławy  o wysokości  powyżej  10  cm  należy  wykonywać  dwuwarstwowo,  starannie  zagęszczając  poszczególne
warstwy.

5.3.2 Ława tłuczniowa

Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.
Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać

klińcem i ostatecznie zagęścić.
Przy  grubości  warstwy  tłucznia  w ławie  wynoszącej  powyżej  10  cm  należy  ławę  wykonać  dwuwarstwowo,
starannie zagęszczając poszczególne warstwy.

5.3.3 Ława betonowa

Ławy  betonowe  zwykłe  w gruntach  spoistych  wykonuje  się  bez  szalowania,  przy  gruntach  sypkich  należy
stosować szalowanie.
Ławy  betonowe  z oporem  wykonuje  się  w szalowaniu.  Beton  rozścielony  w szalowaniu  lub bezpośrednio
w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251  [3],  przy  czym  należy  stosować,  co 50  m  szczeliny  dylatacyjne  wypełnione  bitumiczną  masą
zalewową.

5.4 Ustawienie krawężników betonowych

5.4.1 Zasady ustawiania krawężników

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej,  a w przypadku  braku  takich  ustaleń  powinno  wynosić  od 10  do 12  cm,  a w przypadkach
wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.
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Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem,
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2 Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej

Ustawianie  krawężników  na ławie  żwirowej  i tłuczniowej  powinno  być  wykonywane  na podsypce  z piasku
o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.3 Ustawienie krawężników na ławie betonowej

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.4 Wypełnianie spoin

Spoiny  krawężników  nie powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  należy  wypełnić  żwirem,  piaskiem
lub zaprawą  cementowo-piaskową,  przygotowaną  w stosunku  1:2.  Zalewanie  spoin  krawężników  zaprawą
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami
temperatury krawężniki  ustawione na podsypce cementowo-piaskowej  i o spoinach zalanych zaprawą należy
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad  szczeliną dylatacyjną ławy.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1 Badania krawężników

Przed  przystąpieniem  do robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych
do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu  do akceptacji.
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar
i policzenie  uszkodzeń  występujących  na powierzchniach  i krawędziach  elementu  zgodnie  z wymaganiami
tablicy  3.  Pomiary  długości  i głębokości  uszkodzeń  należy  wykonać  za  pomocą  przymiaru  stalowego
lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie  kształtu  i wymiarów  elementów  należy  przeprowadzić  z dokładnością  do 1  mm  przy  użyciu
suwmiarki  oraz przymiaru  stalowego  lub taśmy  zgodnie  z wymaganiami  tablicy  1  i 2.  Sprawdzenie  kątów
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia
odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.2.2 Badania pozostałych materiałów

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

6.3 Badania w czasie robót

6.3.1 Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.

6.3.2 Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

• Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne

odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy.

• Wymiary ław.
Wymiary  ław  należy  sprawdzić  w dwóch  dowolnie  wybranych  punktach  na każde  100  m  ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości   10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości   10% szerokości projektowanej.

• Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m
ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

• Zagęszczenie ław.

DWK projekt Wojciech Kulawik, Al. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa 75



Specyfikacja Techniczna D.08.01.01.

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie
ziarna z ławy.

• Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde
100 m wykonanej ławy.

6.3.3 Sprawdzenie ustawienia krawężników

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

• dopuszczalne odchylenia  linii  krawężników w poziomie od linii  projektowanej,  które wynosi  1 cm
na każde 100 m ustawionego krawężnika,

• dopuszczalne  odchylenie  niwelety  górnej  płaszczyzny  krawężnika  od niwelety  projektowanej,  które
wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

• równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde
100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika
i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

• dokładność  wypełnienia  spoin  bada  się  co 10  metrów.  Spoiny  muszą  być  wypełnione  całkowicie
na pełną głębokość.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• wykonanie koryta pod ławę,

• wykonanie ławy,

• wykonanie podsypki.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

• wykonanie koryta pod ławę,

• ew. wykonanie szalunku,

• wykonanie ławy,

• wykonanie podsypki,

• ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

• wypełnienie spoin krawężników zaprawą,

• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

1.10
.201
5

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

  2. PN-B-06250 Beton zwykły
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
  7. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do nawierzchni  drogowych.  Żwir

i mieszanka
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  parkingów

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  parkingów

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2 Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D.08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE

1 WSTĘP

1.1 Określenia podstawowe 

1.1.1. Obrzeża betonowe są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego. 
1.1.2.  Ława-  warstwa  nośna  służąca  do umocnienia  krawężnika  oraz  przenosząca  obciążenia  krawężnika
na grunt 
1.1.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 
1.1.4.  Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST D.00.00.00 „Wymagania
ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.00.00.00 „Wymagania
ogólne”. 

2.2 Betonowe obrzeża z betonu wg PN-EN 1340

2.2.1.Aspekty wizualne 
Wygląd,  tekstura  i zabarwienie  obrzeży  betonowych powinny być  zgodne wymaganiami podanymi  w PN-EN
1340, załącznik J. 
2.2.2.Kształt i wymiary obrzeży 
Kształt  i wymiary  obrzeży  powinny  być  zgodne  z Projektem.  Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  nominalnych
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340, załącznik C.

2.3  Kruszywo drobne na podsypkę i do zapraw 

Kruszywo drobne na podsypkę piaskową lub do podsypki cementowo-piaskowej powinno spełniać wymagania
PN-EN 13242 pod względem uziarnienia.  Kruszywo drobne do zapraw powinno  spełniać  wymagania  PN-EN
13139 pod względem uziarnienia. 

2.4  Podsypka piaskowa lub cementowo - piaskowa 

Zgodnie  z wymaganiami  dokumentacji  projektowej,  należy  stosować  podsypkę  piaskową  lub cementowo-
piaskową  (przygotowaną  w proporcji  wagowej  1:4,  z użyciem  kruszywa  drobnego,  cementu  CEM  I  32,5
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008). 

2.5 Zaprawa cementowo – piaskowa 

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji  projektowej,  do wypełnienia spoin między obrzeżami należy stosować
zaprawę cementowo-piaskową (przygotowaną w proporcji wagowej 1:2 z użyciem kruszywa drobnego, cementu
CEM I 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008).

3 SPRZĘT

Roboty  wykonuje  się  ręcznie  przy  zastosowaniu:   betoniarek  do wytwarzania  betonu  i zapraw  oraz
przygotowania  podsypki  cementowo-piaskowej,   wibratorów  płytowych,  ubijaków  ręcznych

lub mechanicznych.

4 . TRANSPORT 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Obrzeża betonowe układać
należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny być
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
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5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.1 Zakres wykonywanych robót 

5.1.1.Wykonanie podsypki  piaskowej  lub cementowo-piaskowej  pod obrzeża Na wykonanej ławie betonowej
należy  rozścielić  ręcznie  podsypkę  piaskową  lub cementowopiaskową  grubości  5  cm,  celem  prawidłowego
osadzenia obrzeża.
5.1.2.Wbudowanie obrzeży betonowych 
Wbudowanie obrzeży powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.1.3.Wypełnienie spoin między obrzeżami Spoiny między obrzeżami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą
cementowo-piaskową.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.1  Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: – uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby
budowlane do obrotu  i powszechnego  stosowania  (certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności,  ew.  badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.) – sprawdzić cechy zewnętrzne obrzeży Wszystkie dokumenty oraz
wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży
należy  przeprowadzić  na podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i ocenę  uszkodzeń  występujących
na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1340. 

6.2  Badania w czasie robót. 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ze żwiru lub piasku 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego  linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde
100 m długości obrzeża,  niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m

długości  obrzeża,   wypełnienia  spoin,  które  powinno  wykazywać  całkowite  wypełnienie  badanej  spoiny
na pełną głębokość.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 

Katalog  Powtarzalnych  Elementów  Drogowych.  Centralne  Biuro  Projektowo  Badawcze  Dróg  i Mostów
w Warszawie. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek i ocena przydatności wody zarobowej
do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu. 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN  13242  Kruszywa  do niezwiązanych  i związanych  hydraulicznie  materiałów  stosowanych  w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
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D.10.01.01 MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania,  dostawy,  montażu
i odbioru elementów siłowni  zewnętrznych,  placów zabaw oraz  elementów małej  architektury-ławek i koszy
na śmieci.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych ST

W  zakres  robót  wchodzi  dostawa  i montaż  urządzeń  siłowni  zewnętrznej  lub/i  placu  zabaw,  ławek  i koszy
na śmieci wraz z posadowieniem zgodnie z projektem, opisem technicznym i zaleceniami producenta:

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami
wykonawczymi,  nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. Są także zgodne z zapisami specyfikacji
ogólnej ST.00.00.00.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z opisem technicznym,
rysunkami, SIWZ, wiedzą i sztuką budowlaną, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora.

2 MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00.00.00.

2.1 Siłownie zewnętrzne

Urządzenia  wykonane  z rur  stalowych  galwanizowanych,  malowanych  podwójną  warstwą  farby  proszkowej.
Przekrój  rur  zasadnicznych-  90mm, grubość ścianki-  3.6mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi  2000mm.
Pylon  składa  się  z dwóch  rur  o średnicy  90mm,  zakończonych  góra  nakładką  aluminiową  spajającą  rury,
pomiędzy  którymi  na poprzeczkach  stalowych  o grubości  5mm  zamocowane  są  po obu  stronach  tablica
z instrukcją oraz górny i dolny moduł z otworami, służący do zamocowania urządzeń.
Pokrywa  zabezpieczająca  elementy  mocujące  urządzenie  do podłoża  oraz  nakładka  zabezpieczająca  pylon
od góry wykonane są z aluminium malowanego proszkowo na kolor zasadniczy( żółty).  Tablice z instrukcją są
malowane na taki sam kolor jak pokrywy zabezpieczające.
Tablica informacyjna wykonana jest z dwóch ocynkowanych blach, każda o grubości 2mm, montowanych po obu
stronach pylonu.  Tablica  jest dwukrotnie malowana proszkowo na kolor  zasadniczy urządzenia,  na który  jest
nanoszona instrukcja techniką sitodruku w fazie produkcji (nie stosuje się naklejek).
Pozostałe elementy urządzeń wykonane są z rur o średnicy: 33mm, 42mm, 48mm, 60mm, 76mm o grubości
ścianki 3mm
Uchwyty  i rączki  są  wykonane  z polichlorku  winylu  w kolorze  czarnym.  Wszystkie  złączki,  podkładki  i śruby
a także siedziska, stopnice i oparcia są wykonane ze stali nierdzewnej. Spawy są dodatkowo pokryte natryskową
warstwą cynku.
Urządzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym fundamencie betonowym,
z zastosowaniem częściowego szalunku lub poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatów betonowych. Góra
fundamentu  jest  równa  z poziomem  gruntu.  Urządzenie  jest  stawiane  na fundamencie,  który  stanowi  jego
widoczną podstawę. 
Urządzenia zgodne z normą PN-EN16630:2015-06.
Kolorystyka RAL: szaro-żółta tj. 7040 i 1004.

2.2 Urządzenia zabawowe

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN
1176-1:2009,  PN-EN  1176-7:2009  i specyfikacją  techniczną.  Wszystkie  montowane  urządzenia  i elementy
wyposażenia  placu  zabaw  muszą  posiadać  atesty  i certyfikaty  bezpieczeństwa  potwierdzające,  że  zostały
wykonane  w oparciu  o obowiązujące  normy  w tym  zakresie  oraz  posiadać  dopuszczenie  do stosowania
w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu
przez  producentów  zabawek  oraz  w oparciu  o instrukcje  montażu,  zaleceń,  wskazówek  i pod  nadzorem
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dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Szczegółowe wytyczne dot. urządzeń zabawowych umieszczone
zostały w dokumentacji technicznej.

3 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00.00.00.

4 TRANSPORT

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00.00.00.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z opisem  technicznym,  oraz  poleceniami  Zamawiającego
lub ustanowionego  przez  niego  Inspektora  nadzoru. Wykonawca jest  zobowiązany do bieżącego uzgadniania
z Zamawiającym  asortymentu  i standardu  przewidzianego  do montażu  wyposażenia.  Przed  przystąpieniem
do wykonywania  robót  Zamawiający  lub ustanowiony przez  niego Inspektor  nadzoru  potwierdzi  asortyment
i standard.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji ogólnej ST.00.00.00.
Badania w czasie wykonywania robót
W trakcie realizacji robót badaniom podlegają :

• parametry techniczne oraz funkcjonalne urządzeń i wyposażenia

• wyposażenie zewnętrzne

• zgodność wyposażenia z opisem technicznym 

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej ST.00.00.00.

7.2 Jednostki i zasady obmiaru.

Obmiar  robót  w zakresie  wykonania  jest  zgodny  z odpowiednimi  elementami  przedmiaru  robót.  Zasady
przedmiaru  i obmiaru  robót  zgodnie  ze  wskazanymi  w „Przedmiarze  robót”  pozycjami.  Roboty  tymczasowe
i prace  towarzyszące  niezbędne  do wykonania  robót  podstawowych  należy  kalkulować  w wycenie  robót
podstawowych.

7.3 Wielkości obmiarowe

Wielkości obmiarowe robót określa się na podstawie opisu technicznego, rysunków i z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Zamawiającego lub ustanowionego Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej ST.00.00.00.

8.2 Uznanie robót za poprawne

Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z projektem,  ST  i wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary
i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.

8.3 Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają odbiorowi końcowemu.
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8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według
wzoru  ustalonego  przez  Stronę  Zamawiającą.  Do  odbioru  końcowego  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest
przygotować dokumenty, zawierające w szczególności :

• mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego

• uwagi  i zalecenia  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających
i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń.

• dzienniki budowy

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych
materiałów i wyrobów

• ustalenia technologiczne

• inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru  końcowego  robót,  komisja  w porozumieniu  z Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym.
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D.11.02.02 BETON KONSTRUKCYJNY

1 WSTĘP

1.1 Określenia podstawowe 

1.1.1.  Beton  –  materiał  powstały  ze  zmieszania  cementu,  kruszywa  grubego  i drobnego,  wody
oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.
1.1.2.  Mieszanka  betonowa  –  całkowicie  wymieszane  składniki  betonu,  które  są jeszcze  w stanie
umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. 
1.1.3. Beton stwardniały – beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien stopień wytrzymałości 
1.1.4. Beton zwykły – beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie przekraczającej 2600
kg/m3. 
1.1.5.  Domieszka  –  składnik  dodawany  podczas  procesu  mieszania  betonu  w małych  ilościach  w stosunku
do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub stwardniałego betonu 
1.1.6. Dodatek – drobnoziarnisty składnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości mieszanki
betonowej lub stwardniałego betonu. 
1.1.7.  Kruszywo  –  ziarnisty  materiał  mineralny  odpowiedni  do stosowanego  betonu.  Kruszywa  mogą  być
naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiału wcześniej użytego w obiekcie budowlanym. 
1.1.8. Cement (spoiwo hydrauliczne) drobnozmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje
zaczyn,  wiążący  i twardniejący  w wyniku  hydratacji  oraz innych  procesów,  zachowujący  po stwardnieniu
wytrzymałość oraz twardość także pod wodą. 
1.219.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST ST D.00.00.00 „Wymagania
ogólne”. Betony winny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.

2.2 Składniki mieszanki betonowej. 

2.2.1.Cement – wymagania i badania 
Rodzaj i marka cementu Do stosowania dopuszcza się tylko cement pn-en 197-1. - Klasa wytrzymałośći 32,5 –
do betonu C 16/20; C 20/25, - Klasa wytrzymałości 42,5” – do betonu C 30/37, - 
b) Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy PN-EN 197-1. 
c)  Świadectwo jakości  cementu Każda partia  dostarczonego cementu musi  posiadać Deklarację właściwości
użytkowych. 
2.2.2.Kruszywo 
Do  betonów  należy  stosować  kruszywa  mineralne  odpowiadające  wymaganiom  wg PN-EN  12620.  Jeśli
w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie
kruszywa o marce nie niższej  niż klasa  betonu.  W przypadku betonu o określonym stopniu  mrozoodporności
lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe
uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm). Uziarnienie kruszywa powinno
zapewniać  uzyskanie  szczelnej  mieszanki  betonowej  o wymaganej  konsystencji  przy  możliwie  najmniejszym
zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do betonu do konstrukcji
żelbetowych  należy  stosować  kruszywo  przechodzące  przez  sito  o boku  oczka  kwadratowego  31,5  mm.
W zależności  od rodzaju  elementu  wymiar  największego  ziarna  kruszywa  powinien  być  mniejszy  od:  -  1/3
najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu - 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi
w jednej  płaszczyźnie  prostopadłej  do kierunku  betonowania.  Kontrola  partii  kruszywa  przed  użyciem  go
do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: - składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 - kształtu
ziarn wg PN-78/B-06714/16 - zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 - zawartości zanieczyszczeń
obcych wg PN-76/B-06714/12 W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa
z wymaganiami wg PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez
płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki
betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2
mm. 
2.2.3.Woda zarobowa Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. Wodę
do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.2.4.Domieszki  i dodatki  do betonu  Zaleca  się  stosowanie  do betonów  domieszek  chemicznych  o działaniu
napowietrzającym,  uplastyczniającym  i przyspieszającym/opóźniającym  wiązanie  betonu.  Dopuszcza  się
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stosowanie  domieszek  kompleksowych:  napowietrzająco  -  uplastyczniających  i przyspieszająco  –
uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać Deklarację właściwości użytkowych. 

2.3 Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. Beton
musi  spełniać  następujące  wymagania  normy  PN-EN  206-1:  -  wskaźnik  wodno-cementowy  w/c  <  0,50  -
nasiąkliwość do 5% badana wg normy PN-B-06250:1988 2.3.1.Skład mieszanki betonowej Przed rozpoczęciem
jakichkolwiek  prac  betonowych,  wykonawca  powinien  otrzymać  projektowany  skład  mieszanki  betonowej,
dostarczony  przez  autoryzowane,  niezależne  laboratorium  i podpisany  przez  uprawnionego  inżyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób
mieszanek powinny zostać przesłane Inżynierowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu
jej przez Inżyniera. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1 i spełniać wymagania: - Skład mieszanki
betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku
zagęszczenia  przez  wibrowanie,  -  Wskaźnik  wodno-cementowy  w/c  ma  być  mniejszy  od 0,50,  -  Stosunek
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości,
-  Zawartość  piasku  w stosie  okruchowym powinna być  jak  najmniejsza  i jednocześnie  zapewniać  niezbędną
urabialność  przy  zagęszczeniu  przez  wibrowanie  oraz nie  powinna  być  większa  niż:   37% -  przy  kruszywie
grubym do 31,5 mm  42% - przy kruszywie grubym do 16 mm - 

Maksymalne ilości cementu:  400 kg/m3 – dla betonu klasy C16/20 i C20/25  500 kg/m3 – dla betonu C30/37 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. Przy ustalaniu
składu  betonu  średnia  wytrzymałość  na ściskanie  fcm  próbek  powinna  być  większa  niż wartość  fck
(wytrzymałość  charakterystyczna  betonu  na ściskanie  oznaczana  na próbkach  sześciennych)  z zapasem
niezbędnym dla spełnienia kryteriów zgodności podanych w PN-EN 206-1. Zaleca się, aby zapas był dwa razy
większy  niż przewidywane  odchylenie  standardowe  i wynosił  od 6  do 12  MPa  (fcm  ≥  fck+  6÷12  MPa).  -
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej  wg PN-EN 206- 1.  Sprawdzenie
konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.

3 SPRZĘT. 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez  Inżyniera.  Dozatory
muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  składników  powinno  odbywać  się  wyłącznie
w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania
mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
3.2 Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować:
 przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. 
  przy  zagęszczaniu  powierzchniowym  (do  wyrównywania  powierzchni)  stosować  łaty  wibracyjne
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

4 TRANSPORT. 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 
 mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
 ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz koniecznej  rezerwy  w przypadku  awarii  samochodu.  Transport
mieszanki betonowej nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i składu. Mieszanka betonowa
musi  być  transportowana  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.  gruszkami),  a czas  transportu  (wraz
z wbudowaniem) nie może być dłuższy niż:  90 min. - przy temperaturze otoczenia do + 15 oC,  75 min. - przy
temperaturze otoczenia do + 20 oC,  60 min. - przy temperaturze otoczenia do + 30 oC. Przy temperaturze
otoczenia > 30oC – indywidualne podejście do maksymalnego czasu transportu, na podstawie opracowanego
prze Wykonawcę Projektu technologicznego, podlegającego akceptacji Inżyniera, uwzględniającego m.in.: skład
stosowanej  mieszanki  betonowej,  prognozowaną  temperaturę  otoczenia  w okresie  dojrzewania  betonu,
pielęgnację  oraz gabaryty  betonowanej  konstrukcji.  Jeżeli  na czas  wiązania  i pielęgnacji  prognozowana  jest
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wysoka  temperatura  otoczenia,  należy  zaplanować  środki  ostrożności,  aby  zabezpieczyć  beton  przed
uszkodzeniami.
Wszystkie  warunki,  w jakich  będą  wykonywane  roboty  betonowe  powinny  zostać  uwzględnione
w przygotowanym  przez  Wykonawcę  Szczegółowym  Programie  Zapewnienia  Jakości,  zawierającym  m.in.:
dodatkowe wymagania dotyczące mieszanki betonowej, transportu czy pielęgnacji betonu w okresie wysokich
i niskich temperatur. Wszelkie odstępstwa od powyższego są możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera.

5 WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robot 

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonywania  robot  podano  w ST  D.00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  5.1.1.
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do akceptacji  projekt  organizacji  i harmonogram  robót  uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

5.2 Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  w oparciu  o szczegółowy  program  i dokumentację
technologiczną zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą: - wybór składników betonu - opracowanie receptur
laboratoryjnych  i roboczych  -  sposób  wytwarzania  mieszanki  betonowej  -  sposób  transportu  mieszanki
betonowej  -  kolejność  i sposób  betonowania  -  wskazanie  przerw  roboczych  i sposobu  łączenia  betonu
w przerwach - sposób pielęgnacji betonu - warunki rozformowania konstrukcji - zestawienie koniecznych badań.
 Przed  przystąpieniem do betonowania,  powinna być  stwierdzona przez  Inżyniera  prawidłowość  wykonania
wszystkich  robót  poprzedzających  betonowanie,  a w szczególności:  -  prawidłowość  wykonania  deskowań  -
prawidłowość  wykonania  zbrojenia  -  przygotowanie  powierzchni  betonu  uprzednio  ułożonego  w miejscu
przerwy  roboczej  -  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających  -  prawidłowość  rozmieszczenia
i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1 i PN-65/B-06251. 

5.3 Betonowanie 

5.3.1.Podawanie  i układanie  mieszanki  betonowej:  -  Do podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować
pojemniki  o konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub pompy  przystosowane  do podawania
mieszanek  plastycznych.  Przy stosowaniu pomp obowiązują  odrębne wymagania  technologiczne,  przy czym
wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. - 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
 położenie zbrojenia 
 zgodność rzędnych z projektem
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. - 
Mieszanki  betonowej  nie należy  zrzucać  z wysokości  większej  niż 0,74m.  od powierzchni  na którą  spada.
W przypadku,  gdy  wysokość  ta  jest  większa,  należy  mieszankę  podawać  na pomocą  rynny  zsypowej  (do
wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m.).
5.3.2.Zagęszczanie betonu 
Przy  zagęszczaniu  mieszanki  betonowej  należy  stosować  następujące  warunki:  -  Wibratory  do mieszanki
betonowej  powinny się charakteryzować  częstotliwością  min.  6000 drgań  na minutę,  z buławami  o średnicy
nie większej  niż 0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w płaszczyźnie  poziomej.  -  Podczas
zagęszczania  wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.  -  Podczas zagęszczania
wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać
buławę  w jednym  miejscu  w czasie  20-30  sek.,  po czym  powoli  wyjmować  w stanie  wibrującym.  -  Kolejne
miejsce  zagłębienia  buławy  powinny  być  od siebie  oddalone  o 1,5  R,  gdzie  R  jest  promieniem skutecznego
działania wibratora. 
5.3.3.Przerwy w betonowaniu - 
Przerwy  w betonowaniu  należy  sytuować  w miejscach  przewidzianych  w projekcie.  -  Ukształtowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach można
się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. - Powierzchnia betonu
w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego
ze świeżym przez: 
 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, 
  zwilżenie  wodą  i narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  kontaktowej  z gęstego  zaczynu  cementowego
o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. - 
W  przypadku  przerwy  w układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie  betonowania
nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura
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powietrza jest wyższa niż 20oC , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. - Po wznowieniu
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy.
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w nocy,  konieczne  jest  wcześniejsze
przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robót  i dostateczne
warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3.5.Pobranie  próbek  i badanie  -  Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań
laboratoryjnych  (przez  własne  lub inne  uprawnione  laboratorium)  przewidzianych  normą  PN-88/B-06250
i dodatkowymi  wymaganiami  gromadzenie,  przechowywanie  i okazywanie  Inżynierowi  wszystkich  wyników
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. - Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym,  należy  opracować  plan  kontroli  jakości  betonu,  dostosowany  do wymagań  technologii
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST
oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. -

  Badania powinny obejmować:  badanie składników betonu  badanie mieszanki betonowej  badanie betonu
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1. 

5.4 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

5.4.1.Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. - Betonowanie konstrukcji należy wykonywać
wyłącznie  w temperaturach  nie niższych  niż 5oC,  zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton
wytrzymałości  co najmniej  15  MPa  przed  pierwszym  zamarznięciem.  -  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa
powinno  być  zbadane  na próbkach  przechowywanych  w takich  samych  warunkach,  jak  zabetonowana
konstrukcja.  -  W wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w temperaturze  do –5oC,  jednak
wymaga  to  zgody  Inżyniera  oraz zapewnienia  temperatur  mieszanki  betonowej  +20oC  w chwili  układania
i zabezpieczania  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  w czasie  co najmniej  7  dni.  Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC. - Przy przewidywaniu
spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne
pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.5 Pielęgnacja betonu 

5.5.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. - Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie
powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z betonu
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia betonowania
rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i prowadzić  ją  co najmniej  przez  7  dni  (przez  polewanie
co najmniej 3 razy na dobę). -
Przy  temperaturze  otoczenia  +15oC i wyższej,  beton należy  polewać w ciągu pierwszych 3 dni  co 3 godziny
w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. - 
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. - 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył
z następną  warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a także  gdy  nie są  stawiane  wymagania  odnośnie  jakości
pielęgnowanej powierzchni. - 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. - 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili  uzyskania  przez  niego  wytrzymałości  na ściskanie  co najmniej  15  MPa.  -  Obciążenie  świeżo
zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
co najmniej 5 MPa. 

5.6 Wykańczanie powierzchni betonu 

5.6.1.Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: - 
Wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami  kruszywa,
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. - 
Pęknięcia są niedopuszczalne. - 
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. - 
Pustki,  raki  i wykruszyny  są dopuszczalne  pod warunkiem,  że  otulenie  zbrojenia  betonu  będzie  zachowane,
a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 
5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: - 
Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. - 
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Raki  i ubytki  uzupełniać  betonem  i następnie  wygładzić  packami,  aby  otrzymać  równą  i jednorodną
powierzchnię bez dołków i porów. 

5.7 Deskowanie 

5.7.1.Uwagi ogólne. 
Deskowania  powinny  być  zaprojektowane  i wykonane  zgodnie  z wymaganiami  określonymi  w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Rozdział 5 – wyd. Arkady Warszawa
1989r.  Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił  wywołanych: a)parciem świeżej
masy betonowej
b)uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. Konstrukcja
deskowania  powinna  spełniać  następujące  warunki:  -  zapewniać  odpowiednią  sztywność  i niezmienność
kształtu  konstrukcji  -  zapewniać  jednorodną  powierzchnię  betonu  -  zapewniać  odpowiednią  szczelność  -
zapewniać  łatwy  montaż  i demontaż  oraz wielokrotność  użycia  -  wykazywać  odporność  na deformację
pod wpływem warunków atmosferycznych. 
5.7.2.Materiały 
Deskowanie  zaleca  się  wykonywać  z drewna  i materiałów  drewnopodobnych  (sklejka,  płyty  pilśniowe).
Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna
szerokość 18cm. Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inżyniera, innych typów szalunków.
5.7.3.Przygotowanie deskowania 
Deski  powinny być jednostronnie  strugane.  Zaleca  się  wykonanie  uszlachetnienia  powierzchni  drewnianych
stykających  się  z betonem  przez  okrywanie  drewna  sklejką  lub płytami  z tworzyw.  Wszystkie  powierzchnie
drewniane mające wchodzić  w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 –tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski
używane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych.
Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli  jakości robót  podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Kontrole
jakości betonu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 

6.2 Badania kontrolne betonu 

6.2.1.Wytrzymałość na ściskanie 
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  na ściskanie  należy  w trakcie  betonowania  pobrać  próbki  kontrolne
w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: - 1 próbka na 100 zarobów - 1 próbka
na 50 m3 betonu - 3 próbki na dobę - 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię
wymaga  zgody  Inżyniera)  Próbki  pobiera  się  losowo  po jednej  równomiernie  w okresie  betonowania,
a następnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą
wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych
z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej
klasie  betonu.  W przypadku  nie spełnienia  warunku  wytrzymałości  betonu  na ściskanie  po 28  dniach
dojrzewania  dopuszcza  się  w uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  Inżyniera,  spełnienie  tego  warunku
w okresie  późniejszym,  lecz  nie dłuższym  niż 90  dni.  W uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  badania
nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261, PN-74/B-06262 lub wg innych metod, zaakceptowanych
przez Inżyniera. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej
klasie.  Dopuszcza się  pobieranie  dodatkowych próbek i badanie  wytrzymałości  betonu na ściskanie  w wieku
wcześniejszym od 28  dni.  Partia  betonu może być  zakwalifikowana do danej  klasy,  jeżeli  jego  wytrzymałość
określona na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-EN 206-1. 

6.3 Tolerancja wymiarów 

6.3.1.Uwagi ogólne 
Wymiary konstrukcji  betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. Podane niżej
tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidują inaczej. 
6.3.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:  na 1 m. wysokości - 5 mm 
na całą wysokość konstrukcji  -  20  mm  na słupach podtrzymujących stropy -  15mm Odchylenia  płaszczyzn
poziomych od poziomu  na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm  na całą płaszczyznę - 15 mm
Miejscowe odchylenia  powierzchni  betonu przy sprawdzaniu  łatą  o długości  2,0m. z wyjątkiem powierzchni

podporowych:  powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm  powierzchni górnych - +/-8 mm
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Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-20 mm Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego -
+/-8 mm Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  ST  i wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku. 
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe - Wytyczne wykonania. 
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-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
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D.11.03.01 ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-0 ÷ A-IIIN

1 WSTĘP

1.1 Określenia podstawowe 

1.1.1. Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 
1.1.2.  Partia  wyrobu – wiązka drutów tego samego gatunku o jednakowej średnicy nominalnej,  pochodząca
z jednego wytopu. 
1.1.3.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST D.00.00.00 „Wymagania
ogólne”. 

2.2 Stal zbrojeniowa. 

2.2.1.  Asortyment  stali  zbrojeniowej.  Do zbrojenia  konstrukcji  żelbetowych  prętami  wiotkimi  w obiektach
objętych zakresem niniejszego kontraktu stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych:
Klasa A-0 – stal okrągła, gładka. 
Klasa A-II – stal okrągła żebrowana 
Klasa A-III – stal okrągła, żebrowana. 
Klasa A-IIIN – stal okrągła, żebrowana. 
2.2.2. Własności stali zbrojeniowej. 
Klasa A-0 : 
 granica plastyczności charakterystyczna 220 MPa 
 granica plastyczności obliczeniowa 190 MPa 
 wytrzymałość charakterystyczna 300MPa 
Klasa A-II: 
 granica plastyczności charakterystyczna 355 MPa
 granica plastyczności obliczeniowa 310 MPa 
 wytrzymałość charakterystyczna 480 MPa 
Klasa A-III: 
 granica plastyczności charakterystyczna 410 MPa 
 granica plastyczności obliczeniowa 350 MPa 
 wytrzymałość charakterystyczna 550 MPa
Klasa A-IIIN: 
 granica plastyczności ć charakterystyczna 500 MPa 
 granica plastyczności obliczeniowa 420 MPa 
 wytrzymałość charakterystyczna 550 MPa 
Rodzaj materiału 
Stal okrągła żebrowana wg PN-82/H-93215 lub stal o podwyższonej jakości klasy A-IIIN B500SP wg PN-H93220-
6. 
Pręty  stalowe  do zbrojenia  betonu  winny  być  zgodne  z wymaganiami  powyższych  norm  i powinna  mieć
certyfikaty zgodności w/w normami. 
Stal,  przeznaczona do odbioru na budowie (partia prętów) musi  być zaopatrzona w atest,  w którym ma być
podane: 
 nazwa wytwórcy, 
 oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 lub PN-H93220-6 
  nr  wytopu lub nr partii,   wszystkie wyniki  przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy
wytopowej, 
 masa partii, 
 rodzaj próbki cieplnej. 
Do montażu prętów należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy min. 1 mm.
Nowe  gatunki  stali  mogą  być  stosowane  pod warunkiem  dopuszczenia  ich  przez  władze  administracyjne
na podstawie  wyników  badań  wykonanych  przez  upoważnioną  jednostkę  naukowo-badawczą,  zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.
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3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania zbrojenia powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt: 
 giętarki, 
 prostowarki, 
 nożyce do cięcia prętów, 
 lekki żuraw samochodowy,
 sprzęt do transportu pomocniczego. 

Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inżyniera. 

3.3 Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkieg

Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w budownictwie  ogólnym.  W szczególności  wszystkie
rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną
gwarancję  i instrukcję  obsługi.  Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania  BHP.  Miejsca  lub elementy  szczególnie
niebezpieczne dla obsługi,  powinny  być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten powinien  podlegać  kontroli  osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2 Transport i przechowywanie materiałów 

Pręty  dostarcza  się  w wiązkach  związanych  drutem  stalowym,  walcówkę  o średnicy  do 8  mm  lub taśmę
co najmniej  w trzech  miejscach,  a walcówkę  w kręgach  związanych  co najmniej  w dwóch  miejscach
równomiernie rozłożonych. Masa wiązki nie powinna przekraczać 5 t,  jeżeli przy zamówieniu nie uzgodniono
inaczej.  Pręty  do zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z wymaganiami PN-88/H- 01105. Stal zbrojeniowa
nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była
magazynowana  w miejscu  nie narażonym  na nadmierne  zawilgocenie  lub zanieczyszczenie.  Zabezpieczeniem
przed  nadmierną  korozją  stali  zbrojeniowej,  magazynowanej  na otwartym  powietrzu,  może  być  powłoka
wykonana z mleczka cementowego.

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady dotyczące wykonania robót 

Ogólne  zasady  dotyczące  wykonania  robót  podano  w „Wymaganiach  ogólnych”  dla robót  zbrojarskich
w konstrukcjach budowlanych. 
Do wykonania zbrojenia można przystąpić po odebraniu deskowania 

5.2 Przygotowanie zbrojenia

- Stal wyczyścić z łuszczącej się rdzy szczotkami drucianymi lub mechanicznie.
 -  Stal  wyprostować  i przyciąć  do długości  zakładanej  Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  wykrzywienia
nie powinna przekraczać 4mm. 

5.3 Montaż zbrojenia

Montaż  zbrojenia  przeprowadzić  bezpośrednio  na deskowaniu.  Pręty  rozmieścić  zgodnie  z założeniami
i wymaganym otuleniem zbrojenia i zgodnie z przewidywanymi elementami żelbetowymi.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2 Kontrola zbrojenia przed rozpoczęciem betonowania 

a) Kontrola ta winna obejmować: sprawdzenie wymiarów prętów ich położenia miejsc mocowania skrzyżowań
prętów, stabilizacji prętów zbrojenia zapobiegającej ich przesuwaniu w czasie betonowania, wielkości założonej
otuliny. 
b) Odchyłki wymiarowe ułożonego zbrojenia nie powinny być większe od podanych niżej. W rozstawie prętów
podłużnych i  poprzecznych przy d 20 mm  10 mm W grubości warstwy otulającej + 10 mm – 0 mm.

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  ST  i wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 
PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i walcówka żebrowana. 
PN/H – 93215:1988 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN – EN 10080-2005(U) Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. 
PN – B 03264-2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 10002-1:2004 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN  10025-1:2007  Wyroby  walcowane  na gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych.  Część  1:  Ogólne  warunki
techniczne dostawy 
PN-EN  10025-2:2007  Wyroby  walcowane  na gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych.  Część  2:  Warunki  techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. PN-
ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
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D.11.04.02 NADPROŻA PREFABRYKOWANE

1 WSTĘP 

1.1 Określenia podstawowe 

1.1.1.  Wymogi  formalne.  Montaż  i wykonanie  nadproży  winny  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu
właściwe  doświadczenie  w realizacji  tego  typu  robót  i gwarantującemu  właściwą  jakość  wykonania.
Prefabrykaty żelbetowe winny być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę w świadectwa jakości wykonania.
1.1.2  Pozostałe  określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST D 00.00.00 „Wymaganiach
ogólnych”.  Do robót  można  stosować  materiały  zgodnie  z Polskimi  Normami  lub posiadające  Aprobaty
Techniczne. 

2.2 Rodzaje materiałów 

1) Belki nadprożowe typu L-19 wg wg KB-31.3.4/1/69 (od 1,20÷3,0m) 
2) Belki nadprożowe systemowe kształtki YTONG-U18 i U24 Powyższe elementy są przykładowe. Zamawiający
dopuszcza do zastosowania w projekcie materiały innych producentów o parametrach niegorszych niż elementy
wyżej  wymienione.  Nadproża  prefabrykowane  stosować  zgodnie  z dokumentacją  techniczną  w nawiązaniu
do stosowanego systemu; winny one posiadać aktualną Aprobatę Techniczną.

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D00.00.00 „Wymaganie ogólne”.

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D 00.0.00 „Wymagania ogólne”. 
Materiały  mogą  być przewożone dowolnymi  środkami  transportu.  Należy  je  ustawić równomiernie  na całej
powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.
Zaleca się transportować na paletach transportowych producenta. Transport materiałów powinien odbywać się
zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. Środki transportu podlegają akceptacji Inżyniera.

5 5WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Montaż prefabrykatów żelbetowych 

Montaż prefabrykatów żelbetowych należy wykonać ściśle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcji technicznej
producenta. 
5.1.1.Przed  przystąpieniem  do montażu  należy:  -  dokonać  odbioru  technicznego  i asortymentowego
dostarczonych  na plac  budowy  prefabrykatów  –  każda  partia  prefabrykatów  powinna  mieć  zaświadczenie
o jakości  i zgodności  z PN  wystawione  przez  producenta,  -  dokonać  odbioru  technicznego  części  budynku,
od której rozpoczyna się montaż prefabrykatów – prawidłowość wykonania trzeba potwierdzić protokołem, -
założyć geodezyjną osnowę realizacyjną, wyznaczyć osie główne budynku, sprawdzić rzędne wysokości i poziom
stropów, - Wykonawca opracuje projekt montażu nadproży i przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia. 
5.1.2.Montaż  prefabrykatów:  -  montaż  prefabrykatów  należy  wykonać  zgodnie  z PN-B-06280  i instrukcją
producenta, - kolejność montażu prefabrykatów wynika z zatwierdzonego przez Inżyniera projektu montażu, Na
odpowiednim poziomie, po oczyszczeniu ścian i wykonaniu warstwy zaprawy grubości  12 mm, należy ułożyć
belki nadprożowe i nadmurować nad nim warstwy bloczków. Minimalne oparcie belek wynosi: - przy szerokości
otworu w świetle nie więcej niż 1,5 m - 125 mm - przy szerokości otworu w świetle powyżej 1,5 m - 200 mm
Od szerokości  przekrywanego  otworu  od 1,0  do 2,0  m,  w środku  rozpiętości  belek  nadprożowych  należy
wykonać podpory montażowe. Podpory można usunąć po dostatecznym stwardnieniu zaprawy (po upływie 7-
14  dni).  -  przy  montażu  prefabrykatów  nadproży  prefabrykowanych  należy  zwrócić  uwagę  na dokładne ich
położenie w poziomie określonym w projekcie. - przy montażu nie można dopuścić do pogięcia lub uszkodzenia
prętów wystających z betonu, naruszenia ich w betonie oraz uszkodzenia betonu, 
Przy  zastosowaniu  kształtki  YTONG  U,  która  pozwala  na wykonstruowanie  nadproża  nad  otworami  należy
zgodnie z dokumentacją wykonać indywidualnie zaprojektowaną belkę żelbetową na mokro. Ogólne wymagania
dotyczące wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D 00.00.00„Wymagania ogólne”.

6.1 Kontrola prefabrykatów betonowych 

1)  Dostarczone  na budowę  prefabrykaty  betonowe  powinny  byś  odebrane  komisyjne  pod względem:  -
kompletności  dostawy,  -  zgodności  elementów  z Dokumentacją  Projektową  i dokumentacją  producenta,  -
pod względem stanu technicznego, - kompletności dokumentacji. 
2)  Do każdej  partii  dostarczonych  elementów  i akcesoriów  powinno  być  dołączone  przez  producenta
zaświadczenie  o jakości,  stwierdzające,  że  odpowiadają  one  wymaganiom  projektu  technicznego
oraz wymaganiom  technicznym  podanym  w odpowiednich  świadectwach  dopuszczenia  do stosowania
w budownictwie.

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  ST  i wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 
PN-B-06280 – Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 
PN-B-06281 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.
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D.11.07.02 ROBOTY MUROWE W ZAKRESIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru robót murowych

1.2 Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe użyte w niniejszej Specyfikacji  Technicznej są zgodne z obowiązującymi (aktualnymi)
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3 Zakres robót objętych ST.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  wykonania  robót  murowych  w  konstrukcjach  ścian
zewnętrznych i wewnętrznych:

• ściany nośne z bloków wapienno – piaskowych typu SILKA E,

• nadproża z elementów systemowych kształtki U typu SILKA,

• ściany działowe z bloków wapienno – piaskowych typu SILKA E,

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  robót  z dokumentacją
projektową,  ST  i obowiązującymi  normami.  Ponadto  Wykonawca  wykona  roboty  zgodnie  z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2 MATERIAŁY

Materiałami wykorzystywanymi do wykonania ścian są:

• bloki wapienno – piaskowe typu SILKA En klasy 20 o fb=20 MPa,

• bloki wapienno – piaskowe typu SILKA En klasy 15 ofb=15 MPa,

• zaprawa cienkospoinowa 2 mm typu Silka Fix 12,

3 SPRZĘT

Do wykonania robót potrzebny będzie sprzęt:

• urządzenie do przygotowania zaprawy,

• specjalny dozownik i kielnia z gracą do zaprawy cienkościennej 

• podnośnik taśmowy,

• kielnie, poziomice, sprzęt BHP.

4 TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  zawarte  są  w  ST-  0..  Materiały,  urządzenia  i sprzęt  mogą  być
przewożone dowolnymi środkami transportu,  zgodnie z zaleceniami producentów.  Do transportu pionowego
materiałów przewiduje się wykorzystanie wciągników o napędzie elektrycznym. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne:

Roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania
oraz  wymaganiami  w  zakresie  wykonania  i badania  przy  odbiorze,  określonymi  w  obowiązujących
normach i przepisach. Prace murowe z pustaków Silka powinna wykonywać specjalistyczna lub odpowiednio
przeszkolona  brygada.  Należy  przestrzegać  instrukcji  wykonania  robót  zalecanych  przez  producentów.
Przed wykonywaniem zasadniczych robót murowych należy:

• sprawdzić wymiary i kąty ścian fundamentowych,

• sprawdzić poprawność ułożenia izolacji poziomej na ścianach fundamentowych,

• przygotować podłoże przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.
Ogólne wymagania:

• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin.

• Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.

• Przed ułożeniem nadproży sprawdzić szerokość otworu i poziom ułożenia.

• Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
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• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych  (np.  przez
przykrycie folią). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów,
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw.

5.2 Ściany z pustaków wapienno-piaskowych SILKA – jednowarstwowe

• Pierwszą warstwę bloków ułożyć na zaprawie tradycyjnej gr. 1 cm, poziomować bloczki na bieżąco lub
układać pod sznur.

• Kolejne warstwy układać na zaprawie klejowej cienkospoinowej gr. 2 mm

• Ściany działowe co 2 warstwę należy kotwić do ściany nośnej przy pomocy specjalnych łączników ze
stali nierdzewnej.

• Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach
zalecanych przez producenta.

• W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Dostarczone na plac budowy materiały muszą być kontrolowane pod względem ich jakości. Kontrola polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiały mają wymagane certyfikaty lub świadectwa jakości. 
Wykonanie ściany należy oceniać w zakresie usytuowania i pionowości, jakości i czystości murowania i montażu.

7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności
wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania 
W zakresie robót murowych kontroli jakości podlega: 
1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
4)  Odbiór  robót  murowych  -sprawdzenie  podstawowych  wymiarów  i odchyłek  i ich  porównanie
z dopuszczalnymi,  -odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu
stolarki. 
5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020 
-w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm 
-w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm 
-w grubości murów o grubości 1/4c, 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły
-w grubości murów ponad 1c pełnych +/-10mm 
-w grubości murów ponad 1c szczelinowych +/-20mm 
-wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość -wymiary otworów
o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość 
-grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm 
-grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm 
-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: 
dla murów spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm 
dla całej ściany dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla całej ściany
-odchylenie krawędzi od linii prostej: 
dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m. 
dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m. 
-odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: 
dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku 
dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku 
-odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy: 
dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/długość budynku 
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/długość budynku -
odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem: 
dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/długość budynku 
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku 
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-odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu: 
dla murów spoinowanych: 3mm 
dla murów nie spoinowanych: 6m
Do odbioru należy przedłożyć:
dokumenty potwierdzające jakość materiałów,
świadectwa jakości dostarczone przez dostawców,
protokoły odbiorów częściowych,

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

• PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania. Ocena zgodności.

• PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

• PN-86/B-30020 Wapno.

• PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonów, zaprawy i zaczynów. Definicje i wymagania.

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

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

• PN-B-30041:1997 Gips budowlany.

• PN-B-12066;1988 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy.

• PN EN 998-2:2004 (zaprawa cienkościenna)

• PN-B-30042:1997 (klej gipsowy, gips szpachlowy)

• Aprobata Techniczna ITB. AT-15-3876/99 na bloczki i zaprawę SILKA.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane tj. Dz.U z 2003r nr207, poz. 2016 z póżn. zmianami.

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

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

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  kodu  CPV  czy  normy  nie  zwalnia  wykonawcy  od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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D.12.04.02 TYNKI CEMENTOWO- WAPIENNE

1 WSTĘP 

1.1 Określenia podstawowe 

1.1.1.  Określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami  i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2 MATERIAŁY. 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne”.  2.2.Zastosowane  materiały  Zastosowanym  materiałem  są zaprawy  cementowo-wapienne  gotowe
lub przygotowane na budowie, marka zaprawy: - dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) -
dla wykonania narzutu – 3,5 - dla wykonania gładzi – 3,5 Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno,
kielni  murarskich,  piasek  i woda powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych,  w szczególności
nie zawierać  siarczanów,  chlorków,  organicznych  domieszek.  Wapno  powinno  posiadać  wydany  przez
producenta atest.

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne warunki dotyczące sprzętu 

Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST D 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 
3.2.  Przy  tynkowaniu  używa  się  betoniarek,  kielni  murarskich,  łat  drewnianych  lub aluminiowych,  pac
drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu
zaakceptowanego przez Inżyniera.

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST.D 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 
Materiały  do wykonywania  tynków dostarczone  być  mogą  dowolnym transportem,  zapewniającym ochronę
przed  warunkami  atmosferycznymi.  Powinny  być  składowane  w sposób  zabezpieczający  przed  warunkami
atmosferycznymi, w szczególnością przed wilgocią.
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce
gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p.poż.
Przy gaszeniu wapna należy zachować środki  ostrożności  zgodnie z wymogami bhp.  Wapno, cement,  piasek
i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym.

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki dotyczące wykonania robót 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 
5.1.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki
w jakich będą wykonywane. 

5.2 Opis ogólny. 

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczu murów, tj. po upływie 4-
6  miesięcy  po zakończeniu  stanu  surowego.  Przed  przystąpieniem  do robót  tynkowych  powinny  być:  -
zakończone  wszystkie  roboty  stanu  surowego,  -  zakończone  wszystkie  roboty  instalacyjne  podtynkowe,
zamurowane  przebicia  i bruzdy,  -  osadzone  ościeżnice  drzwiowe  i okienne  (z  wyjątkiem  okien  i drzwi
aluminiowych).  Tynki  należy  wykonywać  w temp.  nie niższej  niż 5ºC  i pod  warunkiem,  że  w ciągu  doby
temperatura nie spadnie poniżej 0ºC. W niższych tempe raturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie
przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających.  Zaprawę  cementowo-wapienną  należy
przygotować z użyciem cementu portlandzkiego zgodnie z wymogami producenta. Do zaprawy należy stosować
wapno  sucho  gaszone  w postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z wapna  niegaszonego  lub wapna
pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i bez
zanieczyszczeń.  Gaszenie  wapna  powinno  być  wykonana  zgodnie  z ustalonymi  wcześniej  wytycznymi  przez
kierownika  budowy  w nawiązaniu  do wytycznych  ITB  w tym  zakresie.  Skład  objętościowy  zaprawy  należy
dobierać  doświadczalnie,  w zależności  od marki  zaprawy  oraz rodzaju  cementu  i wapna.  Orientacyjny  skład
zaprawy o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego:
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Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, wapno sucho
gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać
do uzyskania  jednorodnej  zaprawy.  W przypadku  stosowania  dodatków sypkich należy  je  zmieszać  na sucho
z cementem przed połączeniem z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatków ciekłych
(np.  ciasta  wapiennego)  należy  je  rozprowadzić  w wodzie  przed  dodaniem  do składników  sypkich.  Podłoże
z elementów ceramicznych,  pod wykonanie  tynków,  powinno być czyste i odtłuszczone,  spoiny  powinny być
nie zapełnione  zaprawą na głębokość  10-15 mm.  Suche podłoże  należy  zwilżyć  przed wykonaniem obrzutki.
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm, należy wykonać z zaprawy
cementowo-wapiennej  marki  3  lub 5,  lub z zaprawy  cementowej  1:1.  Narzut  należy  wykonywać  wg pasów
lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość
warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed
jego  stwardnieniem.  Podczas  zacierania  warstw  gładzi  powinna  być  mocno  dociskana  do warstwy  narzutu.
Gładź  należy  wykonać  z zaprawy  cementowo-wapiennej.  Piasek  użyty  do wykonania  gładzi  powinien  być
przesiany,  o uziarnieniu  0,25-0,5  mm.  Gładź  należy  zacierać  jednolicie,  gładką  pacą  drewnianą.  Świeżo
wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżone wodą.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.D 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
Cement – PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”. 
Wapno – PN-B-30020 „Wapno” , PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne
Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania” 
Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 
Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane cementowe” Kontrola jakości
tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną. - Minimalna wymagana
przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa - Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.:
  odchylenie  powierzchni  tynku  od płaszczyzny  i krawędzi  od linii  prostej  nie większej  niż 3  mm  i w liczbie
nie większej  niż 3  na długość  łaty  kontrolnej  2  m,   odchylenie  powierzchni  i krawędzi:  -  od kierunku
pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie
więcej  niż 6  mm w pomieszczeniach  wyższych,  -  od kierunku  poziomego:  nie większe  niż 3  mm/m i ogółem
nie więcej  niż 6  mm na całej  powierzchni  między  przegrodami  pionowymi,   odchylenia  przecinających  się
płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większy niż 3 mm/m,  odchylenia promieni krzywizny
od promienia projektowego 7 mm  miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50
mm  w liczbie  3  na 10  m2  tynku,   Niedopuszczalne  jest  występowanie  następujących  wad:  -  wypryski
i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, - pęknięcia powierzchni , - wykwity soli w postaci
nalotu, - trwałe zacieki na powierzchni, - odparzenia, odstawanie od podłoża

7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2 Odbiór materiałów. 

Przed  rozpoczęciem  wykonania  tynku  należy  ustalić  dokładną  recepturę  zaprawy,  zależnie  od parametrów
dostarczonych na budowę składników oraz sprawdzić stan podłoża. 

8.3 Odbiór podłoża 

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  przed  rozpoczęciem  robót  tynkarskich.  Podłoże  powinno  być  czyste,
odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. Spoiny muru ceglanego powinny być
nie wypełnione  zaprawą  na głębokość  10-15  mm  od lica  muru,  spoiny  ściany  murowanej  z bloczków
na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami
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8.4 Odbiór wykonanych tynków 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: - zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, -
odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, - gładkość i stan powierzchni –
występowanie  wykwitów,  zacieków,  pęknięć,  wyprysków  -  i spęcznień  jest  niedopuszczalne,  -  przyczepność
tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe.
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 
PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 
PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
PN-B-01300 „Cementy. Terminy i określenia.” 
PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.” 
PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.” 
PN-B-04350 „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.” 
PN-B-04351  „Wapno  niegaszone,  suchogaszone  i hydrauliczne.  Oznaczenie  cech  fizycznych
i wytrzymałościowych.”
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D.12.05.01 POSADZKI BETONOWE

1 WSTĘP 

1.1 Określenia podstawowe

1.1.1.  Określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami  i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2 MATERIAŁY. 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne”. 

2.2 Zastosowane materiały. 

Beton  C12/15  do posadzki  zwykłej   Beton  o klasie  poniżej  C16/20  może  być  wykonany  na budowie
lub w specjalistycznej wytwórni i dostarczony na budowę betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki
betonowej  na budowie,  przygotowanie  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  ze  składników
odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu  Techniki  Budowlanej.   Beton  do wykonania
posadzki  zwykłej  klasy  minimum C12/15  wykonany w specjalistycznej  wytwórni  i powinien  być dostarczony
na budowę w betonowozach o pojemności od 6,0 do 9,0 m3  Receptura betonu, wg której jest on sporządzany
w wytwórni powinna być przedłożona do akceptacji Inżyniera.  Beton musi spełniać następujące wymagania:
-wytrzymałość  na ściskanie,  określona  w projekcie  -nasiąkliwość  nie większą  niż 9%   Warunki  wykonania
i odbioru robót betonowych podano ST U.01.02.01 Beton niekonstrukcyjny.

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne warunki dotyczące sprzętu 

Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST D 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. Roboty można wykonać przy
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4 TRANSPORT 

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D 00.00.00 „ Wymagania ogólne”.

4.1 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.

Środki do transportu betonu:  mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw.  gruszkami)   ilość  gruszek  należy  tak  dobrać,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.  Transport  mieszanki  betonowej  nie powinien  powodować  jej  segregacji,  zmian  konsystencji
i składu. Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu (wraz z wbudowaniem) nie może być dłuższy niż:  90 min. - przy temperaturze otoczenia do + 15

oC,  75 min. - przy temperaturze otoczenia do + 20 oC,  60 min. - przy temperaturze otoczenia do + 30 oC.
Przy  temperaturze  otoczenia  >  30oC  –  indywidualne  podejście  do maksymalnego  czasu  transportu,
na podstawie opracowanego prze Wykonawcę Projektu technologicznego, podlegającego akceptacji Inżyniera,
uwzględniającego  m.in.:  skład  stosowanej  mieszanki  betonowej,  prognozowaną  temperaturę  otoczenia
w okresie  dojrzewania  betonu,  pielęgnację  oraz gabaryty  betonowanej  konstrukcji.  Jeżeli  na czas  wiązania
i pielęgnacji  prognozowana  jest  wysoka  temperatura  otoczenia,  należy  zaplanować  środki  ostrożności,  aby
zabezpieczyć  beton przed  uszkodzeniami.  Wszystkie  warunki,  w jakich  będą  wykonywane roboty  betonowe
powinny  zostać  uwzględnione  w przygotowanym  przez  Wykonawcę  Szczegółowym  Programie  Zapewnienia
Jakości, zawierającym m.in.: dodatkowe wymagania dotyczące mieszanki betonowej, transportu czy pielęgnacji
betonu w okresie wysokich i niskich temperatur. Wszelkie odstępstwa od powyższego są możliwe wyłącznie za
zgodą Inżyniera.

5 WYKONANIE ROBOT 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do akceptacji  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,
w jakich roboty będą wykonywane. 

5.1 Wymagania przy wykonaniu posadzek 

Zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.
Opis ogólny.
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1.  Posadzki  betonowe należy  wykonać  zgodnie  z projektem, który  powinien określać  m.in.  rodzaj  posadzki,
grubość  warstw,  klasę  betonu,  wielkości  spadków,  rozmieszczenie  wpustów  podłogowych  oraz szczelin
dylatacyjnych. 
2.  Podkład  pod posadzki  powinien  wykazywać  wytrzymałość  na ściskanie  nie niższą  niż:  –  10  MPa.  3.
W posadzkach betonowych  powinny  być wykonane szczeliny  dylatacyjne  w miejscach  i o  szerokości  szczelin
dylatacji  konstrukcji  budynku,  oraz szczeliny:  a)  izolacyjne:  -  oddzielające  posadzkę  wraz  z całą  konstrukcją
podłogi  od pionowych  elementów  budynku,  -  dzielące  fragmenty  posadzki  o wyraźnie  różniących  się
wymiarach,  -  w miejscach,  gdzie  występują  w podkładzie  naprężenia  rozciągające,  -  wzdłuż  linii
rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia  użytkowe lub różne rodzaje posadzki,  b) przeciwskurczowe
w odstępach  nie większych  niż 6m.,  przy  czym  powierzchnia  pola  zbliżonego  do kwadratu  nie powinna
przekraczać: - 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego, - 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych; mniejsze
od podanych  odstępu  szczelin  przeciwskurczowych  należy  stosować  wszędzie  tam,  gdzie  trzeba  liczyć  się
z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu. 
4.  Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki  lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości
posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa dokumentacja projektowa. 
5.4.Wykonanie posadzek betonowych. 
Do  wykonania  posadzek  można  przystąpić  po zakończeniu  robót  budowlanych  stanu  surowego  i robót
tynkarskich  oraz robót  instalacyjnych  wraz  z próbami  ciśnieniowymi  instalacji.  2.  Temperatura  pomieszczeń
powinna wynosić minimum +5oC. 3. Podłoże lub podkład powinny być trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni
czystej  i szorstkiej,  z podziałem  na szczeliny  dylatacyjne.  4.  Posadzki  związane  z podkładem  powinny  być
układane  metodą  „świeże  na świeże”  5.  W posadzkach  betonowych  maksymalna  wielkość  ziaren  kruszywa
nie może przekroczyć 1/3 grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm
– 16mm. 6. Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwórni,
uzgodnionej  z Inżynierem.  7.  Mieszankę  betonową  posadzki  należy  dokładnie  zagęścić,  a powierzchnię
wyrównać i zatrzeć na gładko. 8.  Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej  7 dni chroniona przed
wysychaniem i nie powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28
dni powinna być chroniona przed mrozem.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. Kontrola jakości
powinna  obejmować:  –  sprawdzenie  materiałów  pod względem  ich  zgodności  z aktualnymi  normami,
dokumentacją  techniczną  i niniejszą  ST,  –  sprawdzenie  wykonania  podkładu,  –  sprawdzenie  poprawności
wykonania posadzki z betonu. 6.2.Badanie betonu. Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu. Badaniu
podlegają  następujące  właściwości  mieszanki  betonowej  i stwardniałego  betonu.  Pobieranie  prób,  ich
pielęgnacja,  przeprowadzenie  badania  oraz ocena  wyników  badań  wg PNEN  206-1  i norm  związanych.  -
-konsystencja i urabialność mieszanki betonowej – 2 razy/ zmiana robocza - -wytrzymałość na ściskanie, badana
wg PN-EN  12390-3  –  3 próbki/  partia  betonu  -  -nasiąkliwość,  badana  wg PN-B-06250 –  przy  zatwierdzaniu
recepty. Partia betonu oznacza, całkowitą ilość betonu wyprodukowaną wg danej recepty w ciągu jednego dnia
produkcji.  Pozostałe  rodzaje  badań,  np.:  badania  sklerometryczne  czy  radiologiczne  przeprowadza  się
w przypadku powstania wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji.

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
 – po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
 – podczas układania podkładu,
 – po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
– jakości zastosowanych materiałów,
– prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
– równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór ostateczny robót podłogowych powinien obejmować: 

106 DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa



Specyfikacja Techniczna D.12.05.01

– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
– jakości zastosowanych materiałów,
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
1. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2. Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
4. Odbiór posadzki: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
- sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 szt. na 100m2, albo wg wskazań
Inżyniera, 
- sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie 
– na podstawie badań na próbkach, 
-  sprawdzenie  prawidłowości  osadzenia  kratek,  listew  dylatacyjnych  i wypełnienia  szczelin  dylatacyjnych,  -
badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a szerokości szczelin szczelinomierzem, 
-  oględziny  wykończenia  posadzki,  listew  i cokołów,  Powierzchnia  posadzki  powinna  być  równa  i powinna
stanowić  powierzchnię  poziomą  lub o określonym  spadku.  Posadzka  nie powinna  wykazywać  nierówności
powierzchni  mierzonych  jako prześwity  między  dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niż 3mm.
Odchylenia  powierzchni  posadzki  od płaszczyzny poziomej  lub spadku nie powinny być większe niż +/-5 mm
na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego w projekcie spadku.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 12390-3 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu
N 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu
na ściskanie 
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie Ś
wiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów
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D.12.05.03 POSADZKI Z WYKŁADZIN PCV

1 WSTĘP

1.1 Określenia podstawowe

1.1.1.  Określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami  i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2 MATERIAŁY.

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2 Zastosowane materiały.

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są wykładziny PCV i kleje określone w projekcie budowlano-
wykonawczym:
Wykładzina PCV:
- wzór bezkierunkowy
- zabezpieczona wgłębnie poliuretanem (nie wymaga konserwacji)
- antystatyczna
- klasa ścieralności: grupa P wg EN 649:1996
- klasy użytkowe: 34/43
- klasa odporności ogniowej: trudnopalna B1
Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa betonu na warstwie izolacji cieplnej.
Kleje zastosowane do przyklejania wykładzin powinny odpowiadać zaleceniom producenta
wykładziny.
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub posiadać świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3 SPRZĘT

Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST D 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 
Do  układania  wykładzin  z PCV  stosuje  się  noże  do przycinania  wykładzin,  pace  i szpachelki  stalowe,  wałki
dociskowe, liniały stalowe. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4 TRANSPORT 

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 
Wykładziny  PCV  oraz kleje  przeznaczone  do ich  mocowania  powinny  być  składowane  w pomieszczeniach
zamkniętych,  suchych,  w temperaturze 5-25ºC.  Należy je ochronić przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez 6 miesięcy.

5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 5.1. Wykonawca
przedstawi Inżynierowi do akceptacji  harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty
będą wykonywane. 

5.1 Wymagania przy wykonaniu posadzek 

Zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta. 

5.2 Opis ogólny. 

Podkład  pod posadzkę  należy  wykonać  zgodnie  z wymaganiami  podanymi  w ST  U.01.02.01.  Podkład
pod posadzkę  powinien  stanowić  czystą,  niepylącą  powierzchnię,  o wytrzymałości  na ściskanie  ≥  12  MPa
i wilgotności  max.  3%  dla podkładu  cementowego  i max.  1,5%  dla podkładu  anhydrytowego  i gipsowego.
Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając
gładkich  pacek  lub szpachelek.  Po 24  godzinach  od wykonania  napraw  można  przystąpić  do dalszych  prac.
Do wykonania posadzki z wykładziny PCV można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu
surowego  i robót  wykończeniowych,  oraz po zakończeniu  robót  instalacyjnych,  łącznie  z przeprowadzeniem
prób ciśnieniowych instalacji.  Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin PCV nie powinna być
niższa niż 15ºC. W obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna być
wykonana z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze. Wykładzinę należy na 24 godziny przed
przyklejeniem rozwinąć z rulonu, przyciąć odpowiednio do wymiarów pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm
zakładów, i luźno ułożyć na podkładzie. Układ spoin między arkuszami należy tak rozplanować, aby nie wypadły
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one w miejscach intensywnego ruchu i w miarę możliwości przebiegały prostopadle do ściany okiennej.  Przy
układaniu wykładzin należy dopasować ich kierunek, a przy wykładzinach wzorzystych również wzór stykających
się  arkuszy.  Wykładziny  przykleja  się  całą  powierzchnią  do podkładu  przy  użyciu  kleju  zalecanego  przez
producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny dopasowuje się
przycinając  je  jednocześnie  ostrym  nożem,  na założonym  zakładzie.  Po przycięciu  należy  odwinąć  arkusze
do połowy ich  długości,  zabezpieczając  je  przed  przesunięciem.  Na  odsłonięty  podkład należy  nanieść  klej,
używając packi  lub szpachli  stalowej,  ząbkowanej.  Warstwa  naniesionego kleju  powinna mieć  równomierną
grubość.  Po 5-10  min.  można  nałożyć  arkusze  wykładziny  i starannie  docisnąć.  Powierzchnia  przyklejonej
wykładziny nie może mieć sfałdowań, i pęcherzy, szczeliny pomiędzy brzegami arkuszy powinny być nie większe
niż 0,5mm. Po przyklejeniu wykładziny do podkładu należy sfrezować styki i sąsiednie arkusze wykładziny skleić
na gorąco  (zgrzać)  sznurem  dostarczonym  przez  producenta.  Posadzkę  z wykładziny  należy  wykończyć  przy
ścianach listwami z wykładziny wyklejonymi na ścianę.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 
Kontrola  jakości  robót  przy  wykonywaniu  podłóg  z posadzkami  z wykładzin  PCV  polega  na sprawdzeniu
wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. 
Kontrola jakości powinna obejmować:
–  sprawdzenie  materiałów  pod względem  ich  zgodności  z aktualnymi  normami,  dokumentacją  techniczną
i niniejszą ST, 
– sprawdzenie wykonania podkładu, 
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z wykładzin PCV. 
Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić: 
– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
– gatunek dostarczonych wykładzin (gatunek I), 
– jednolitość wzoru lub barwy. 
Wykładziny  powinny  posiadać  oznaczenia  na spodniej  powierzchni:  dane  producenta,  oznaczenie  rodzaju,
barwy i gatunku, numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiązującej normy. 
Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie: 
–  poprawności  przyklejenia  wykładziny  do podłoża  (niedopuszczalne  jest  występowanie  miejsc
nie przyklejonych, fałd, pęcherzy, odstających brzegów), 
– wyglądu powierzchni 
– powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie zanieczyszczona klejem

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
 – po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
– podczas układania podkładu, 
– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
 – jakości zastosowanych materiałów, 
– prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
– równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 8.3. Odbiór ostateczny robót podłogowych
powinien obejmować: 
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Odbiór posadzki powinien obejmować:
– ocenę wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni,
– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
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– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

8.2 Dopuszczalne tolerancje:

 - odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej
długości lub szerokości pomieszczenia, 
- prześwit pomiędzy dwumetrową łata przyłożoną w dowolnym miejscu nie może być większy niż 5 mm, 
-  odchylenie  spoiny  od linii  prostej  nie może  być  większe  niż 1  mm/m  lub 5  mm  na całej  długości  spoiny
w pomieszczeniu.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.
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D.12.06.02 OKNA I DRZWI ALUMINIOWE

1 WSTĘP 

1.1 Określenia podstawowe 

1.1.1.  Określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami  i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2 MATERIAŁY. 

2.1 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne”. 

2.2 Zastosowane materiały 

Zastosowanymi materiałami przy montażu okien i drzwi aluminiowych są: 
  okna  i drzwi  aluminiowe,  o typach  i wymiarach  zgodnych  z dokumentacją  techniczną,  odpowiadające
wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
 elementy łączące odpowiadające wymogom norm; 
 elastyczne materiały uszczelniające; Zastosowano okna aluminiowe rozwierane lub rozwierano-uchylne, wraz
z podokiennikami zewnętrznymi i drzwi aluminiowe, wewnętrzne i zewnętrzne, o konstrukcji z kształtowników –
profili aluminiowych z izolacją i bez izolacji termicznej.

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne”. 3.2 Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4 TRANSPORT. 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport materiałów. 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona
była  ochrona  przed  warunkami  atmosferycznymi,  stateczności  elementów  i wykluczona  ewentualność  ich
uszkodzenia.
Warunki  przechowywania  elementów  ościeżnic,  elementów  łączonych  elementów  pomocniczych  powinny
zapewniać  stałą  gotowość  ich  użycia.  Materiały  powinny  być  przechowywane  w pomieszczeniach  krytych,
zamkniętych,  o wilgotności  70%  lub w magazynach  półotwartych  z osłonami  przeciwdeszczowymi
(zabezpieczenia  przed  korozją  i wpływami  atmosferycznymi).  Należy  również  odizolować  je  od materiałów
budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów.

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Roboty wstępne 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien i drzwi aluminiowych należy ocenić możliwość
bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 
-  ocenę miejsca wbudowania,  w szczególności  stanu  i wyglądu  ościeży  pod względem równości,  pionowości
i wypoziomowania; 
- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 
Wbudowanie  elementów  można  rozpocząć  dopiero  wtedy,  kiedy  można  obciążać  części  nośne  budynku.
Warunkiem  prawidłowego  wbudowania  elementów  jest  sprawdzenie,  czy  pomiędzy  ich  wymiarami
a wymiarami  ościeża,  w które  mają  zostać  wbudowane  nie zachodzą  niezgodności  większe  niż dopuszczalne
odchyłki wymiarowe. Elementy okien i drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 

5.3 Opis ogólny. 

Do mocowania Okien i drzwi aluminiowych nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane
elementy. Możliwe jest zamocowanie okien i drzwi w ościeży za pomocą:
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- kołków wstrzeliwanych 
- kołków rozporowych 
- kotew stalowych, 
odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie
sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku.
Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, zaleca się montaż okien i drzwi po związaniu tynków
na ścianach  przy  zachowaniu  wymaganych  szczelin  styku.  Możliwe  jest  również  zabezpieczenie  profili  folią
lub lakierem  ochronnym.  Przed  przystąpieniem  do osadzania  okien  lub drzwi  należy  wyznaczyć  w ościeżu
płaszczyznę zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien należy wykonać próg w postaci  listwy z ceownika
walcowanego  lub zimnogiętego  o szer.  50  mm  ±  2  mm.  Ościeżnice  okien  i drzwi  aluminiowych  należy
zamocować w ościeżu w miejscach gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk.
Odległość miejsc mocowania do naroży powinny wynosić 50 – 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami
mocowani  200  mm.  Punkty  mocowania  należy  ustalić  wg otworów  wykonanych  w kształtownikach
aluminiowych. W otworach w ościeżu należy osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się
na całą  długość  koła  osadzonego  w ścianie.  Osadzone  w ościeżach  okna  i drzwi  aluminiowe  powinny  być
uszczelnione,  tak,  aby  nie następowało  przewiewanie,  przemarzanie  i przecieki  wód  opadowych.  Powstałe
szczeliny należy wypełnić elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta ślusarki.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.1.1  Kontrola  jakości  okien  i drzwi  aluminiowych  wykonanych  z profili  ze  stopu  aluminium,  obejmuje
sprawdzanie następujących cech: 
- drzwi wewnętrzne z profili bez izolacji termicznej 
-  drzwi  zewnętrzne  i okna  z profili  z izolacją  termiczną  (przekładki  z poliamidu  wzmocnionego  włóknem
szklanym tzw. EPST D). 
- przekrój profilu trzy komorowy; 
- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108; - powierzchnia
profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;
 - szklenie 
 Okien
 – szybą zespoloną podwójną (float) 
– współczynnik przenikania ciepła <1,8 W/ m2K, 
 Drzwi zewnętrznych z profili izolowanych termicznie
– szybą zespoloną podwójną, szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym
– współczynnik przenikania ciepła k <1,9 W/m2K
  - okna powinny być wyposażone w elementy regulowanego nawiewu, oraz podokienniki zewnętrzne; - okna
i drzwi zewnętrzne wyposażone w okucia antywłamaniowe 
- okna i drzwi aluminiowe powinny posiadać ITB i PZH;
Ponadto jakość okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: - zaświadczeń
zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, - podstawowych wymiarów - stanu oszklenia
(szkło  bez  wad  i uszkodzeń  mechanicznych),  -  stanów  powłok  wykończeniowych  profili,
6.1.2 Ocena jakości robót, mających na celu montaż drzwi i bram stalowych, powinna obejmować: 
- odbiór elementów przeznaczonych do wmontowania pod względem: 
 Zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
 Podstawowych wymiarów 
 Stanów powierzchni – bez pęcherzy, odprysków, pęknięć, złuszczeń, 
 Stanu oszkleń – bez pęknięć i innych uszkodzeń mechanicznych, 
 Zabezpieczenia antykorozyjnego 
 Rodzajów, liczby i wielkości okuć, oraz ich zamocowania i działania 
 Połączeń konstrukcyjnych, 
 Prawidłowego działania części ruchomych - odbiór ostateczny robót; 

6.2 Drzwi i bramy stalowe 

Drzwi i bramy stalowe wykonane są z dwóch blach grubości 1,0 – 1,5 mm, odpowiednio zagiętych, wewnątrz
których znajduje się odpowiednio ukształtowane elementy gipsowe, oraz izolacja, a także właściwej sztywności.
Ościeżnice z blachy ocynkowanej  grubości  2 – 3 mm, posiadają odpowiednie przetłoczenia tworzące wnękę
zawiasową.  Zastosowane  zawiasy  gwarantują  niskie  opory  ruchu.  Blachy  z których  wykonane  są drzwi,
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są ocynkowane i pokryte farbami podkładowymi o dużej przyczepności. 6.3. Bramy stalowo-aluminiowe. Bramy
stalowo-aluminiowe mają budowę segmentową. Zbudowane są z izolowanych termicznie profili aluminiowych,
płyt  ocieplanych  pianką  poliuretanową stanowiącą  cokół,  oraz przeszkleń  z szyb  akrylowych  przeźroczystych
grubości  16 mm (wartość współczynnika k=3,0 W/m2K). Wyposażone są w drzwi, umieszczone na osi  bramy,
oraz napęd elektryczny z przekładnią łańcuchową.

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2 Sposób odbioru robót 

Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zostać sprawdzone: 
- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna różnica długości
przekątnych otworu może wynosić 1 cm), 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej 
– poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania, 
-  stan i wygląd powłok wykończeniowych okien i drzwi  (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy,  pęknięć,
odprysków, łuszczenia). 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic okien i drzwi aluminiowych z ościeżami otworów budowlanych, 
- prawidłowość działania części ruchomych okuć.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 
PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków” 
PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 
PN-90/B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
ściany.” 
PN-90/B-92210 „Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane klasy O i OT.
Ogólne wymagania i badania.” 
PN-82/B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe.”
BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone.” 
BN-84/6824-01 „Szkło budowlane.” 
Niemieckie normy: 
DIN 1725 stop aluminium 
DIN 4108 współczynniki przenikania ciepła 
DIN 17 651 tolerancyjne wymiarowe 
DIN 1748-F22 własności mechaniczne 
Wyroby ślusarki aluminiowej powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH.
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D.12.08.02 RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ

1 WSTĘP 

1.1 Określenia podstawowe 

1.1.1. Rynna – koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 
1.1.2. Rura spustowa – rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren. 
1.1.3.  Określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami  i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2 MATERIAŁY. 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne”. 

2.2 Rodzaje materiałów 

Rynny, rury spustowe, a także inne materiały  potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB oraz ocenę
Państwowego  Zakładu  Higieny.  Rynny  i rury  spustowe  z blachy  stalowej  powlekanej  powłoką  poliestrową
systemowe Rynny i rury  spustowe z blachy stalowej ocynkowanej  Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-
cynkowej Uchwyty i blachy stalowej powlekanej systemowe Uchwyty i blachy ocynkowanej gr.4 mm

3 SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport materiałów 

W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane i transportowane
na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokość magazynowania – 1 m. Ostre krawędzie stojaków, środków
transportu stykające się z rynnami i rurami należy zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie
transportu  powinien  być  unieruchomiony.  Nie  wolno  dopuścić  do miejscowego  zgniatania  elementów
i rzucania.

5 WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2 Wymagania przy wykonywaniu robót 

Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 6.1.Rynny i rury spustowe 
Wymagania techniczne: 
Blacha pierwszej klasy jakości 
Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywać: 
- pęknięć - łuszczenia powłoki organicznej 
- naderwań widocznych nieuzbrojonym okiem 
Dopuszcza się: 
- grudki - zgrubienia powłoki 
- drobne plamy 
- rysy i zatarcia nie naruszające szczelności powłoki organicznej 
Dopuszczalne odchyłki: 
- odchyłki grubości [mm] - ±0,12 
- odchyłki od masy [kg] - ±1,06 
- szerokość budowlana, liczba profili x szerokość [mm] - ±3,0 
- szerokość całkowita - +25 ÷ 40 
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- długość blachy - ±20 
Materiał - wg BN-0642-46 
- stal w gatunku St0 i St1 – wg PN-H-92131 
Powłoka organiczna Grubość powłoki powinna być zgodna z BN-84/0642-46
Cechowanie:
Blacha powinna być cechowana co najmniej na dwóch przewieszkach, przymocowanych do paczek z podaniem
następujących danych: 

– znak wytwórni

– - oznaczenie profilu i wymiary blachy 

– - rodzaj i kolor pokrycia - klasa jakości blachy 

– - masa paczki - numer normy 

– - numer partii i numer paczki 

– - znak zabezpieczenia powierzchni 

– - liczba arkuszy w paczce (na zamówienia klienta) 
Badania: rodzaj badań 

– - oględziny powierzchni

–  - sprawdzenie wymiarów 

– - sprawdzenie masy 1m długości blachy 

– - sprawdzenie grubości powłoki organicznej 
W skład partii wchodzą blachy: 

– - z jednego gatunku stali - o jednakowym rodzaju powłoki 

– - o jednakowej grubości - o jednakowym kolorze powłoki 

– - jednej klasy jakości powierzchni 

– - jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiarów nominalnych 
Próbki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów wybiera się losowo z partii  w postaci  arkuszy blach,
zgodnie z normą PN-N-03010, o liczbie: 

– Poziom kontroli – II ogólny wg PN-N-03021 

– Wadliwość dopuszczalna – max 4.0% 

– Pobieranie  próbek  do sprawdzenia  masy  1  m  dł.  blachy  należy  przeprowadzić  na jednej  wybranej
paczce blach z partii 

– Pobieranie próbek do sprawdzenia grubości powłoki organicznej wg BN-84/0642-46 

– Opis badań 

– oględziny powierzchni – nieuzbrojonym okiem 

– sprawdzenie wymiarów – szablonami i stosownymi przyrządami pomiarowymi 

– pomiar  masy  1  m  długości  blachy  –  pobieraną  do badań  paczkę  należy  zważyć,  a następnie
uzyskany wynik podzielić przez liczbę metrów stanowiących sumaryczną długość arkuszy w paczce 

– sprawdzenie grubości i jakości pokrycia – wg BN-84/0642-46 

– Ocena jakości i atesty 

Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co najmniej: 
- nazwę i znak wytwórcy

– oznaczenie wyrobu

–  - stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy 
Wytwórca jest także zobowiązany wystawić dla każdej partii atest.

7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2 Sposób odbioru robót 

8.2.1 Rynny Sprawdzenie rynien polega na sprawdzeniu : 

– wymiarów

– rozstawu 

– wykonania rynien oraz połączeń 

118 DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa



Specyfikacja Techniczna D.12.08.02

– rozmieszczenia uchwytów: co 50 – 80 cm 

– sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą wody spadek rynny nie może
być mniejszy niż 0,5% 

– usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni przekrycia brzeg
zewnętrzny rynny powinien być niżej o 10mm od brzegu wewnętrznego, 

8.2.2 Rury spustowe 
Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu : 

– wymiarów 

– rozstawu 

– wykonania rur i połączeń 

– umocowania w uchwytach: co 3m 

– prostoliniowości : 3mm/2m 

– szczelności, obecności dziur i pęknięć 

– pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5mm: odchylenie od pionu
nie może przekraczać 20mm/10m

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 
PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. 
PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych.
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D.12.09.01 ROBOTY OKŁADZINOWE W ZAKRESIE PŁYTEK CERAMICZNYCH

1 WSTĘP 

1.1 Określenia podstawowe 

1.1.1.  Określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami  i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.'

2 MATERIAŁY. 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne”. 

2.2 Rodzaje materiałów 

Płytki  ceramiczne  szkliwione,  przeznaczone  na okładziny  wewnętrzne,  powinny  mieć  gładką  i lśniącą
powierzchnię  licową,  a stronę  montażową  –  chropawą,  żeberkowaną.  Nasiąkliwość  płytek  nie powinna
przekraczać 10 %. Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy cementowe i kleje.

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4 TRANSPORT. 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport materiałów. 

Płytki okładzinowe pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Należy składować
je  w pomieszczeniach  zamkniętych,  suchych,  w dodatnich  temperaturach,  na równej  i mocnej,  poziomej
posadzce.  Do przewozu  zaleca  się  stosowanie  samochodów  krytych  plandeką,  z otwieranymi  burtami,
przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. Klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin
ściennych nie należy transportować i przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC.

5 WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.1 Roboty wstępne 

Do  układania  okładzin  można  przystąpić  po zakończeniu  procesu  osiadania  murów.  Podłoże  pod okładziny
powinno  być  równe  i gładkie.  Temperatura  powietrza  przy  mocowaniu  okładzin  nie powinna  być  mniejsza
niż 5ºC. Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie
powinno  być  porysowane  ani  mieć  złuszczonej  powierzchni.  Ewentualne  rysy  i pęknięcia  należy  zaprawić
zaprawą  cementową,  nierówności  należy  wyrównać  zaprawą  o wytrzymałości  nie niższej  niż 5  MPa,
po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy
wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić
jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni, i określić położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych
rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ich
ułożenie na ścianie. 

5.2 Okładzina wewnętrzna z płytek ceramicznych. 

Płytki  do wykonania  okładzin  wewnętrznych  będą  mocowane  na kleju,  na dokładnie  wyrównanym podłożu.
Ściany powinny być czyste  i odkurzone,  a ewentualne ubytki  wyrównane zaprawą cementową,  ściany z płyt
gipsowo-kartonowych należy zagruntować rozrzedzonym klejem. Płytki zostaną ułożone do wysokości 2,30 m.
Układanie płytek  rozpoczyna  się  od wyznaczenia  rozmieszczenia  płytek.  Rozplanowanie  płytek powinno  być
symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum.
Układanie zaczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się
na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1-1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić 2 mm. Narożniki okładzin
należy  wykończyć  listewkami  z aluminiowymi  w kolorze  harmonizującym  z barwą  okładziny.  Po ułożeniu
okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. Płytki do wykonania okładzin kwasoodpornych mogą być
mocowane  na zaprawie  cementowej  (cement  350)  lub specjalnej  zaprawie  (kicie)  kwasoodpornej.  Zostaną
ułożone do wysokości 2,50 m w pomieszczeniu z wymaganą okładziną kwasoodporną. Przed ułożeniem płytki
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mocowanej na zaprawie cementowej należy namoczyć. Warstwa nanoszonej zaprawy powinna mieć grubość
max  2 cm.  Jednorazowo należy  układać 2-4  pasków płytek,  ze  względu  na możliwość  odklejenia  się  płytek
dolnych.  Po ułożeniu  i stwardnieniu  należy  okładzinę  wyspoinować  i zmyć.  Szerokość  spoin,  przeznaczonych
do wypełnienia powinna wynosić ok. 7 mm.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Podczas  odbioru  jakościowego  płytek  ceramicznych,  przeznaczonych  do wykonania  okładzin  wewnętrznych
ścian należy sprawdzić: – zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, – gatunek dostarczonych płytek
(płytki  w I  gatunku),  –  jednolitość  barwy i wzoru,  –  stan  powierzchni  (brak  pęknięć  i odprysków szkliwa),  –
prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek), –
prawidłowość zachowania wymiarów. Odchyłki wymiarów mogą wynosić: – długość krawędzi ±3 mm, – grubość
płytek ±2 mm. Płytki  powinny  odznaczać się następującymi  cechami:  – nasiąkliwością  max.  10%,  –  szkliwo
odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170ºC do 18 ±2ºC, – wytrzymałość mechaniczną na zginanie
min. 15 N/mm2. Płytki  powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta,  datę
produkcji. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów,
barwy i gatunku.

7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2 Sposób odbioru robót 

Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje: 
– odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji, 
– odbiór podłoża w oparciu o protokoły odbioru robót poprzedzających, 
– odbiór gotowej okładziny. Podczas odbioru wykonanej okładziny należy sprawdzić: 
– przyleganie wykładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak głuchego odgłosu
wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem),
–  prawidłowość  przebiegu  spoin,  poprzez  naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  spoin  i pomiar  odchyleń
z dokładnością do 1 mm,
 –  prawidłowość  ukształtowania  powierzchni  okładziny,  poprzez  przyłożenie  w prostopadłych  do siebie
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do 1 mm,
 – szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, –
jednolitość barwy lub wzoru płytek.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 
PN-B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 
PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie.
Płytki nieszkliwione. 
PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN  105:  1993  Płytki  i płyty  ceramiczne  ścienne  i podłogowe.  Oznaczanie  odporności  na pęknięcia
włoskowate.
PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione.
PN-EN 122: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione.
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D.12.09.02 ROBOTY OKŁADZINOWE W ZAKRESIE OKŁADZIN I ŚCIAN GK

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
okładzin, sufitów podwieszanych i ścian z płyt gipsowo-kartonowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt– wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem
okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli  obiekty budowlane i
przenosi obciążenia, 
konstrukcja  –  uporządkowany  zespół  połączonych  części,  zaprojektowany  w  celu  zapewnienia  określonego
stopnia sztywności, 
ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie poszycia  z płyt  gipsowo –  kartonowych ażurowej  konstrukcji  ścian,  zastępującego tynki  ścian,  w
systemie  lekkiej  zabudowy  szkieletowej,  do  którego  wykonania  zostały  użyte  materiały  odpowiadające
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00.00 „Wymagania
ogólne” 

2.2  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Płyty gipsowo-kartonowe 
Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm
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Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:
1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną
ogniowo) charakteryzującą się : 
− grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki
wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
− Kształtowniki profilowane U 100x0,60 
− Kształtowniki profilowane C 100x0,60 
Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
− łączniki wzdłużne, 
− uchwyty bezpośrednie długie, 
− uchwyty bezpośrednie krótkie, 
− kołki rozporowe plas�kowe, metalowe, 
− kołki szybkiego montażu, 
− kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie  akcesoria  powinny  być  wykonane  ze  stali  ocynkowanej  wg  wymagań  jak  dla  kształtowników
stalowych. 
Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
−  taśmy  spoinowe:  z  włókna  szklanego,  samoprzylepna  z  włókna  szklanego,  perforowana  papierowa  –  do
wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 
− uszczelki  obwodowe: polietylenowe grubości 3,  4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– do
uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
Klej gipsowy 
Do  mocowania  płyt  gipsowo-kartonowych  stosuje  się  gotowe  kleje  gipsowe.  Termin  ważności  i  warunki
stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 
Wkręty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą
oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: 
wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm, 

•  Ø 3,5 mm x 35 mm, 

•  Ø 3,5 mm x 45 mm, 

•  Ø 3,5 mm x 55 mm, 

• Ø 4,2 mm x 70 mm, 
blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, 

•  Ø 3,5 mm x 35 mm, 

•  Ø 3,5 mm x 45 mm, 

•  Ø 3,9 mm x 11 mm, 

• Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 
Wkręty powinny odpowiadać normie: 

• PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, 

• PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych
na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją. 

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny
być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.  Do końcowego szpachlowania płyt
powinna  być  stosowana  masa  szpachlowa  przeznaczona  do  szpachlowania  powierzchniowego.  Warunki
stosowania mas szpachlowych określają instrukcje roducentów dla poszczególnych wyrobów. 
Taśmy 
Taśma do spoinowania z włókna szklanego 
Taśma uszczelniająca z PCW 
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3 SPRZĘT 

3.1  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

3.2 . Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4 TRANSPORT 

4.1  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji technicznej. 

4.2 Transport materiałów 

Transport  materiałów  odbywa  się  przy  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  przesuwaniem  podczas  jazdy,
uszkodzeniem  mechanicznym  zawilgoceniem  i  zn  iszczeniem,  a  określony  w  instrukcji  Producenta  i
dostosowanej  do  polskich  przepisów  przewozowych.  Rozładunek  materiałów  ręcznie  lub  mechanicznie:
rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu
min. 200kg lub żurawia yposażonego w zawiesie z widłami. 

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr par�i, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i  suchych,  na  poziomym  i
mocnym podkładzie. 
Płyty  kartonowo-gipsowe  powinny  być  pakowane  w  formie  pakietów,  układanych  poziomo  na  podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość
składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim 98 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”  pkt  5  specyfikacji
technicznej. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  obsadzone  ościeżnice
drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj.  po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C pod warunkiem,
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów : 
− przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
− z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi. 
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. 
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− dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm 
Płyty montuje się ustawiając je pionowo. Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w
przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco
odsunięty  od  ściany  (grubość  wełny  i  ewentualna  pustka  powietrzna).  Można  to  osiągnąć  przy  pomocy
strzemion (łączników) dystansowych. 
Elementami  łączącymi  kształtowniki  konstrukcji  rusztu  z  podłożem  (ze  ścianą  lub  stropem)  są  strzemiona
blaszane  typu  montowane  przez  podkładkę  elastyczną.  Tego  typu  połączenie  rusztu  z  podłożem,  jest
połączeniem elastycznym, co przyczynia  się do tłumienia  wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez
przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy
tłumiącej. 
Właściwości  tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi  też  obecność wełny mineralnej.  Podobnie
zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą
gipsowo-kartonową. 

5.4 Tyczenie rozmieszczenia płyt 

− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku
naświetlania pomieszczenia) 
− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich
krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby
styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
−  ponieważ  rzadko  się  zdarza,  aby  w jednym rzędzie  mogła  być  mocowana  pełna  ilość  płyt,  należy  je  tak
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości
płyty, 
− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość
zbliżoną do połowy długości płyty, 
− je żeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa, to drugą warstwę
płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o  jeden rozstaw między
nośnymi elementami rusztu. 
Kotwienie rusztu 
W  zależności  od  konstrukcji  i  rodzaju,  z  jakiego  wykonany  jest  okładzina,  wybiera  się  odpowiedni  rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie  stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi,  metalowymi,
kołkami  wstrzeliwanymi  muszą  spełniać  warunek  posiadania  zabezpieczenia  antykorozyjnego.  Gęstość
kotwienia  pionowych  elementów  rusztu  nie  powinna  przekraczać  100  cm,  a  kształtowników  stropowych  i
posadzkowych 125cm. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli  wymagają tego
warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; mm.
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
−  mocowanie  podłużne  wzdłuż  elementów  nośnych  rusztu  płyt,  ułożonych  równolegle  do  nich  dłuższymi
krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

5.5 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na
etapie przykręcania płyt,  tzn. rozstawiania profili  do płyt.  Po ułożeniu przewodów instalacyjnych,  układa się
izolację termiczną lub akustyczną. 
Pokrycie  ściany  należy  rozpocząć  od  przykręcenie  płyty  o  szerokości  120  cm.  Odstęp  pomiędzy  wkrętami
powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Płyty
nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5
mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 
Zabezpieczenie  izolacji  z  mat  przed  osunięciem  wykonuje  się  za  pomocą  wieszaków  lub  długich  wkrętów
wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm
lub  mniej  w  przypadku  przesunięcia  profili.  Po  zamknięciu  drugiej  strony  ściany  uzyskuje  się  ostateczną
stabilność.  Przy  wysokości  ściany  większej  od  wysokości  płyty  sztukowanie  płyty  należy  prowadzić
naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 
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5.6 Szpachlowanie spoin 

Krawędzie  płyt  gipsowo-kartonowych  wykonane  są  z  fazowaniem  umożliwiającym  zbrojenie  połączenia
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie
spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy
szpachlowej  na  szerszej  powierzchni  i  na  wyschniętą  spoinę  nałożenie  masy  szpachlowej  nawierzchniowej,
stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj.  naklejenie
taśmy  i  jednokrotne  wypełnienie  spoin  masą  szpachlową,  a  po  jej  wyschnięciu  szpachlowanie  masą
nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega
na  wykonaniu  warstwy  nawierzchniowej,  którą  wykonuje  się  na  szerokości  ok.  40  cm  dla  „rozciągnięcia”
szpachlowanej spoiny. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”  pkt  5  specyfikacji
technicznej. 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz  zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami.  Dostarczone na plac budowy
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola  jakości  polega na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone materiały  i  wyroby mają  zaświadczenia  o jako ści
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki  badań  płyt  gipsowo-kartonowych,  dekoracyjnych  stropowych  i  innych  materiałów  powinny  być
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy ściany, ścianki działowej i sufitu podwieszanego. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2  Odbiór podłoży 

Odbiór  podłoża należy  przeprowadzić  bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.  Podłoże
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

 Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

8.3 Wymagania przy odbiorze 

 Wymagania  przy  odbiorze  określa  norma  PN-72/B-10122  Roboty  okładzinowe.  Suche  tynki.  Wymagania  i
badania przy odbiorze. 
 Sprawdzeniu podlega: 
 − zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
 − rodzaj zastosowanych materiałów, 
 − przygotowanie podłoża, 
 − prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
 − wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome
lub  o  kącie  nachylenia  przewidzianym  w  dokumentacji.  Kąty  dwuścienne  utworzone  przez  te  płaszczyzny,
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powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny
być  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  okładzin  należy
przeprowadzić  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych oraz  przykładania  (w dwu  prostopadłych kierunkach)  łaty
kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią
suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego obudowy z płyt g-k obejmuje: 
 −  dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 −  wykonanie obudowy, ścianki działowej i sufitu podwieszanego z płyt g-k, 
 −  roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
 −  przeprowadzenie wymaganych pomiarów.
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.  Kształtowniki typu
U na szkielety ścian działowych 
PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu
C na szkielety ścian działowych 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali  niskowęglowej  ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali  niskowęglowej  ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty   samogwintujące    z  łbem   stożkowym,   z  wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 
PN-|B-32250  Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO    Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania
systemami zapewnienia jakości. 
Informator-poradnik  „Zastosowanie  płyt  gipsowo-kartonowych  w  budownictwie”,  wydanie  IV, Kraków 1996r.
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych. 
Montaż systemów suchej zabudowy. 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
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D.12.09.03 ROBOTY MALARSKIE

1 WSTĘP 

1.1 Określenia podstawowe 

1.1.1.  Określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami  i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2 MATERIAŁY. 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne”. 

2.2 Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby o rodzaju określonym w dokumentacji
projektowej,  przeznaczone  do stosowania  na tynki  cementowe,  cementowo-wapienne,  podłoża  gipsowe,
betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH.

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty można wykonać
przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport materiałów. 

Farby  akrylowe dostarczane  są w szczelnie  zamkniętych pojemnikach o poj.  3-10 l,  lub innych uzgodnionych
z odbiorcą.  Powinny  być  przechowywane  w suchym  miejscu,  w temperaturze  5-  30ºC.  Farby  i emalie
do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o poj. 1-20 l. Należy przechowywać je w suchych,
wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Opis ogólny. 

5.2.1.  Malowanie  farbami  akrylowymi  na podłożach  z tynków  cienkowarstwowych,  tynków  cementowo-
wapiennych,  lub płyt gipsowo-kartonowych. Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można
wykonywać  po zakończeniu:  –  robót  budowlanych  i instalacyjnych  (z  wyjątkiem  założenia  opraw,  przykryw
kontaktów,  wyłączników  elektrycznych,  przyklejania  okładzin,  białego  montażu),  –  wykonania  podkładów
pod wykładziny podłogowe, – montażu ślusarki i stolarki, Drugie malowanie można wykonać po zakończeniu: –
białego montażu,  –  ułożenia  posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych).  Podłoże  przeznaczone
pod pokrycie  farbami  powinno  być  odtłuszczone  i odpylone.  Ściany  powinny  być  równe  i bez  spękań.
Ewentualne  uszkodzenia  należy  wyrównać,  zaszpachlować  i zeszlifować,  jeśli  wymagana  jest  duża  gładkość
powierzchni. Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4%
(wg zaleceń producenta farby). Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30ºC. Farbę można nanosić
pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. Do pierwszego
malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można nakładać po wyschnięciu
poprzednich, tj. 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża potrzebne
jest  2  lub 3 krotne nałożenie farby.  Do farb  nie można dodawać farb klejowych, wapna,  kredy i innych farb
emulsyjnych.  Farb  akrylowych  nie można  nakładać  na powierzchnie  zgruntowane  mlekiem  wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się
do użytkowania. Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów.

5.2.2. Malowanie elementów metalowych. 
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Zabezpieczenie  konstrukcji  nośnej  budynków,  jak  również  rygli  pod zamontowanie  ścian  osłonowych  z płyt
warstwowych powinno zastać wykonane zgodnie z właściwymi ST.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2 Sprawdzenie materiałów. 

6.2.1 Farby akrylowe do wymalowań wewnętrznych na podłożach tynkowych. 

Farby akrylowe powinny charakteryzować się:

 – matowym wyglądem powłoki, – czasem schnięcia do 2 h, 

– wydajnością ok. 10 m2/dm3, – liczbą nanoszonych warstw 1-2, 

– odpornością na zmywanie – szorowanie > 5000 cykli, 

– gęstością ok. 1,5 g/cm3, 

– odpornością na promienie UV, 

– dobrą przyczepnością. 

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża-tynku należy dokonać po uzyskaniu protokołu odbioru
tynku,  bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  malarskich.  Badanie podłoża należy  przeprowadzić  przy
temperaturze min. 5ºC i wilgotności względnej powietrza max. 65%. 

Badanie powinno obejmować: 

–  określenie  stopnia  skarbonizowania  tynku  wapiennego,  cementowo-wapiennego,  cementowego,  poprzez
zeskrobanie  warstwy  tynku  o gr.  4  mm  i zwilżenie  zeskrobanego  miejsca  1%  roztworem  alkoholowym
fenoloftaleiny 

– jeżeli wystąpi zabarwienie ciemnoróżowe – tynk należy uznać za niedostatecznie skarbonizowany,

 –  określenie  utwardzenia  przygotowanych  tynków,  poprzez  kilkakrotne  potarcie  dłonią  powierzchni
i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

– nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej nasiąkliwości ciemna plama
może wystąpić po 3 sekundach.

6.2.2 Farby do zabezpieczeń elementów metalowych. 

Farby  przeznaczone  do zabezpieczanie  elementów  metalowych  powinny  charakteryzować  się:  farby
podkładowe: 

– wydajnością ok. 6 m2/dm3,

 – liczbą nanoszonych warstw: 1, 

– grubością nanoszonej powłoki do 45 μm, 

– czasem schnięcia do 4 stopnia w temperaturze 20ºC do 24 h, farby nawierzchniowe: 

– gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki,

 – czasem schnięcia do ok. 25 h, 

– wydajnością ok. 8 m2/dm3, – liczbą nanoszonych warstw: 3, 

– łączną grubością nanoszonych powłok do 120 μm. 

Sprawdzenia  materiałów  malarskich  dokonuje  się  przed  ich  przekazaniem  do magazynu,  badając  zgodność
z normami przedmiotowymi w zakresie: 

– wstępnych prób technicznych wg PN-C-81503, 

– lepkości wg PN-C-81508, 

– stopnia wyschnięcia wg PN-V-81519, 

– przyczepności wg PN-C-81531, 

– krycia jakościowego wg PN-C-81536. 
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Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża należy dokonać pod kątem: 

– jakości odtłuszczenia, 

– mechanicznego usunięcia nierówności, 

– stopnia czystości powierzchni. 

Ocenę  należy  przeprowadzić  po wykonaniu  każdej  czynności  oraz dodatkowo  przed  malowaniem.  Oceniać
należy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub sztucznym żarówki
o mocy 100 W. 

Powierzchnia  powinna  być  wolna  od smarów,  olejów,  chłodziw,  w razie  wątpliwości  należy  przeprowadzić
badanie zgodne z PN-H-97052. –

 Element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe i krawędzie zaokrąglone. – 

Ocenę stopnia czystości należy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050.

7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2 Sposób odbioru robót 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

– sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 

– sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku budowy, – ocenę
jakościową wykonanych powłok. 

Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż 5ºC i przy
wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. 

Ocena powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: równomierności rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy
i zgodności  ze  wzorcem  producenta,  braku  prześwitu,  plam,  smug,  skupisk  pigmentu,  odstających  płatków
powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla, 

– sprawdzenie połysku powłoki, 

–  sprawdzenie  odporności  powłoki  na wycieranie,  poprzez  lekkie,  kilkakrotne  potarcie  powłoki  szmatką
w kontrastowym kolorze 

– nie powinny pozostawać ślady farbki na szmatce, 

– sprawdzenie odporności na zarysowanie, 

– sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 

– sprawdzenie grubości powłoki na elementach stalowych 

– przyrządami elektromagnetycznymi, na innych podłożach 

– zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

– sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną 

– po przesunięciu po niej  osełki z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić  widoczne gołym okiem
z odległości 0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej), 

– badanie przyczepności powłoki do tynku 

– poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, do podłoży metalowych 

– poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych płytkach kontrolnych, 

– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką szczotką lub szmatką
nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny wystąpić smugi ani zmiany w barwie, 
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– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem,  po co najmniej 5-krotnym potarciu powłoki  mokrą
namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powłoka mieć
jednakową barwę,

–  sprawdzenie  nasiąkliwości  powłoki  malarskiej  zgodnie  z normami  państwowymi  lub świadectwami
dopuszczenia  do stosowania  w budownictwie.  Jeżeli  wszystkie  badania  dadzą  wynik  pozytywny  wykonane
powłoki  należy  uznać  za  prawidłowe.  Gdy  którekolwiek  z badań  da  wynik  negatywny  należy  całkowicie
lub częściowo  odrzucić  zakwestionowane  roboty  malarskie,  oraz nakazać  usunięcie  powłok  i ich  powtórne
prawidłowe  wykonanie,  lub poprawienie  niewłaściwie  wykonanych  robót  i powtórne  przedstawienie  ich
do badań.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

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

PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 

PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych. 

PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.
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D.12.11.01 PARAPETY WEWNĘTRZNE

1 WSTĘP

1.1 Określenia podstawowe 

1.1.1.  Określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami  i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2 MATERIAŁY. 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne”. 2.2. Rodzaje materiałów Zastosowane materiały. Zastosowanymi materiałami do wykonania parapetów
wewnętrznych są płyty wiórowe z foliami laminatowymi,  w kolorze wg rysunków. Płyty są odporne na wilgoć
i zarysowania.

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4 TRANSPORT. 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport materiałów. 

Do transportu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką.

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2 Opis ogólny 

Parapety  wewnętrzne  wykonane  są z płyt  wiórowych  grubości  19  mm,  jakości  V100,  oklejonej  laminatem
grubości 0,8 mm HPC, typu postforming. Odznaczają się odpornością na wilgoć i zarysowania. Krawędź czołowa
parapetu  jest  podwójnie  zaokrąglona,  kapinosy  mają  wysokość  4  lub 8  cm.  Parapety  dostarczane
są w standardowej długości 4100 mm. 

5.3 Montaż 

Parapety będą montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej, lub na wspornikach swobodnie wystawionych
poza podporę do 10 cm, rozstaw wsporników może wynosić do 80 cm. 
Odstęp nad grzejnikiem powinien wynosić 8 cm. 
Cięcia i obróbki parapetów należy dokonywać przy użyciu narzędzi stolarskich. Wykończenie brzegów parapetu
laminatem, zgrzewanym na ciepło.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2 Kontrola jakości. 

Przed rozpoczęciem montażu parapetów należy sprawdzić pod względem zachowania pionu i poziomu miejsc
montażu. Dostarczane parapety należy sprawdzić czy nie są uszkodzone, czy folia jest prawidłowo naklejona,
tzn.  czy  nie ma pęcherzy  powietrznych,  czy  są kompletne,  i czy  kolor  dostarczonych  parapetów jest  zgodny
z zamówieniem.  Do każdej  partii  dostarczonych  elementów  powinno  być  dołączone  przez  producenta
zaświadczenie  o jakości,  stwierdzające,  że  odpowiadają  one  wymaganiom  technicznym,  podanym
w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2 Sposób odbioru robót 

Podczas odbioru należy sprawdzić:

• atestację dostarczonych elementów,

• podstawowe wymiary geometryczne, 

• prawidłowość osadzenia.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Brak
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D.13.01.01 INSTALACJA WODOCIĄGOWA, KANALIZACJA SANITARNA, OGRZEWANIE I WENTYLACJA

1 WSTĘP

1.1 Określenia podstawowe 

1.1.1.  Określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami  i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2 MATERIAŁY. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania
i składowania podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Materiały  do wykonania  robót  instalacyjnych  należy  stosować  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową,  opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią
jakość materiałów. 

3 SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany
do stosowania  przy  występujących  w technologii  wykonania  robót  i obróbki  materiałów.  W czasie  obsługi
i eksploatacji  sprzętu  należy  stosować  przepisy  BHP  i szczegółowe  instrukcje  obsługi  oraz przepisy  dozoru
technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować n/w sprzęt:  narzędzia montażowe
do montażu  armatury  o połączeniach  gwintowanych   narzędzia  montażowe  do montażu  rur  z tworzyw
sztucznych zgodnie z zastosowaną technologią 
 aparatura kontrolno pomiarowa, 
 elektronarzędzia nożyce do cięcia blach 
 przenośne drabiny składane, podesty montażowe. Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z ST lub inny, o ile
zostanie zatwierdzony przez Inżyniera.

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Załadunek, transport
i rozładunek  materiałów  do wykonania  instalacji  powinny  odbywać  się  tak  aby  zachować  ich  dobry  stan
techniczny.  Do wykonania  zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy  stosować następujące środki
transportu:
• Samochód dostawczy 0,9 t , bądź inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inżyniera.

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne”. Wykonanie robót
należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, względnie inaczej, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inżyniera. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2 Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych z ST następuje poprzez porównanie cech materiałów
z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych. Wykonawca powinien przedłożyć
Inżynierowi  wszystkie  próby  i atesty  gwarancji  producenta  dla stosowanych  materiałów  i urządzeń,  że
zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.
 6.3. Kontrola jakości wykonanych robót 
Kontroli  jakości  wykonanych  robót  należy  dokonać  poprzez  porównanie  wykonania  robót  z Dokumentacją
Projektową oraz z ST. 
Kontroli podlega: 
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 szczelność instalacji wody zimnej i ciepłej wraz z zamontowaną armaturą 
 szczelność instalacji kanalizacji wraz z zamontowaną armaturą 
  szczelność kanałów wentylacyjnych  sprawdzenie wydajności wentylatorów i ich regulacji 
 uzyskanie założonej wydajności cieplnej grzejników podłogowych przez ich regulację 
  zgodność  wykonania  instalacji  z dokumentacją  projektową  /trasowanie  przewodów,  lokalizacja  urządzeń,
rzędne w nawiązaniu do podanego stałego punktu odniesienia, spadki, itp.
 poprawność zamontowania urządzeń 
 sprawdzenie wbudowywanych materiałów pod kątem wad produkcyjnych 
 składowanie  materiałów z tworzyw sztucznych  w miejscach  nie narażonych  na stały  kontakt  z bezpośrednią
penetracją słońca i niedopuszczenie do zanieczyszczenia piaskiem i gruntem 
  przestrzeganie  zasady  transportu  i przenoszenia  rur  z tworzyw  sztucznych  dla instalacji  ciśnieniowych
w sposób uniemożliwiający powstawanie rys i zadrapań 
 przestrzeganie zasady transportu i składowania oraz montażu urządzeń instalacji w sposób uniemożliwiający
ich uszkodzenie lub zniszczenie 
  zabezpieczanie  wykonanej  instalacji  przed  uszkodzeniem  do czasu  odbioru  końcowego  przez  inne  ekipy
budowlane 
Niezależnie  od powyższych  należy  kontrolować  zgodność  wykonania  robót  ogólnobudowlanych  z projektem
architektury i konstrukcji w celu możliwości wykonania robót instalacyjnych zgodnie z projektem. 
Odbiór  robót  zanikających  (ocena  złączy  i szczelności  przewodu  przed  izolacją  cieplną)  należy  zgłaszać
Inżynierowi  z odpowiednim  wyprzedzeniem,  aby  nie spowodować  przestoju  w realizacji  pozostałych  robót
Realizacja  kontroli  jakości  na budowie  powinna  odbywać  się  w postaci  kontroli  bieżącej  (wykonywanej
zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inżyniera) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze
komisyjnie,  z obowiązkiem  sporządzenia  odpowiedniego  protokółu  i wniesienia  odpowiedniego  wpisu
do dziennika  budowy.  Każda  czynność  montażowa  podlega  kontroli  jakości  obejmującej  prawidłowość
i poprawność wykonania. 
Oceny prawidłowości  wykonania  należy  dokonywać na podstawie wyników przeprowadzonych bezpośrednio
pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru. Poprawność
wykonania  jednej  czynności  montażowej  należy  uznać  za  osiągniętą,  jeżeli  wykonanie  przebiega  zgodnie
z projektem technologii  i organizacji  montażu, z zasadami sztuki  montażowej  oraz z wymaganiami warunków
technicznych wykonania i odbioru robót. 

6.3 Odbiór robót zanikających

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 - roboty montażowe wykonania kanalizacji pod posadzką / w tym wykonanie podsypki i nadsypki rur / 
 - wykonanie próby szczelności kanalizacji 
 - zasypanie wykopu i zagęszczenie zasypki 
 - wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowych przed montażem izolacji. 
Odbiór robót zanikających / częściowy / powinien być dokonany przed wykonaniem następnych elementów
robót  lub następnych  elementów  instalacji  oraz w czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i poprawek,  bez
hamowania ogólnego postępu robót. 

6.4 Dopuszczalne tolerancje 

Prace montażowe należy prowadzić dokładnie w celu uzyskania parametrów instalacji określonych w projekcie.
Dopuszcza się tolerancje dokładności wykonania dla: 
 odchylenia wymiarów w planie dla głównych ciągów kanalizacyjnych nie więcej niż 0,1 m, chyba że zewnętrzne
elementy instalacji wykonane wcześniej nie umożliwiają zachowanie tej dokładności 
  odchylenia  wymiarów  w planie  dla głównych  ciągów  wodociągowych  nie więcej  niż 0,05  m,  chyba  że
równolegle prowadzone inne przewody na to nie zezwalają 
  odchylenia  spadku  głównych  ciągów  kanalizacyjnych  nie więcej  niż +0,5  %  ,  lecz  z zachowaniem  rzędnej
przejścia pod/przez fundamentem budynku 
  -dopuszcza  się  układanie  przewodów  wodociągowych  bez  spadku  z uwagi  na możliwość  spustu  wody
i niewielką rozpiętość instalacji. Nie dopuszcza się tolerancji dokładności wykonania dla: 
 - szczelności połączeń izolacji rurociągów wodociągowych 
  - posadowienia kratki ściekowej w pom. sanitarnych – należy stosować kratki z ruchomą nadstawką kratki.
W przypadku  konieczności  prowadzenia  przewodów  w poziomie  lub pionie  w odległościach  większych
niż wynika  to  z tolerancji,  a będących  wynikiem  nieprzewidzianych  kolizji  w trakcie  budowy,  należy  uzyskać
akceptację inspektora nadzoru. W przypadkach wątpliwych należy uzyskać zgodę projektanta.
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7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2 Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 
 Dziennik Budowy, 
 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
 protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót /jeśli występują/, 
 protokół przeprowadzonych badań szczelności, ciśnienia i regulacji instalacji wody zimnej i ciepłej 
  protokoły  przeprowadzonych  płukań  i dezynfekcji  przewodu,  łącznie  z wynikami  analiz  fizykochemicznych
i bakteriologicznych,  protokół odbioru próbnego urządzeń wentylacyjnych 
 dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urządzeń.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: P
N-EN 1717:2003 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-01707  :1992  Instalacje  kanalizacyjne.  Wymagania  w projektowaniu  PN-B-03430:1983/Az3:2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne 
PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa- Ogólne wymagania i badania PN-EN 10242:1999 Łączniki z żeliwa
ciągliwego – wymagania i badania 
PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej 
PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozją -- Malowanie konstrukcji stalowych -- Ogólne wytyczne 
BN-76/6113-32 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe
BN-76/6113-32 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe 
PN-C-81901:2002  Farby  i podkłady  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i ftalowe  kopolimeryzowane
styrenowane 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 
Materiały techniczne producenta rur Wavin 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994
Wymagania  dotyczące  jakości  łączenia  tworzyw  sztucznych  wg norm  europejskich  i międzynarodowych  –
Sympozjum – Instytut Spawalnictwa. Gliwice. Listopad 1995 
Instytut Spawalnictwa. Spawanie metali nieżelaznych i lutowanie. Gliwice 1992 
Rozporządzenie  w sprawie warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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D.13.01.02 INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są warunki dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową
wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektów kubaturowych.

1.2 Określenia podstawowe 

1.2.1.  Instalacja  elektryczna  (obiektu  budowlanego)  –  zespół  współpracujących  ze  sobą  elementów
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do określonych celów.
1.2.2.  Złącze  instalacji  elektrycznej  –  punkt,  z którego  energia  elektryczna  jest  dostarczana  do instalacji
elektrycznej. 
1.2.3.  Obwód  (instalacji  elektrycznej)  –  zespół  elementów  instalacji  elektrycznej  wspólnie  zasilanych
i chronionych  przed  przetężeniami  wspólnym  zabezpieczeniem.  Obwód  składa  się  z przewodów  czynnych,
przewodów ochronnych i związanych z nimi urządzeń rozdzielczych, sterowniczych i wyposażenia dodatkowego.
1.2.4. Obwód rozdzielczy; wewnętrzna linia zasilająca (obiektu budowlanego) – obwód elektryczny zasilający
rozdzielnicę. 
1.2.5. Obwód odbiorczy (obiektu budowlanego) – obwód, do którego są przyłączone bezpośrednio odbiorniki
energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. 
1.2.6.  Oprzewodowanie  –  Zespół  składający  się  z przewodu  (kabla)  lub przewodów  (kabli)  lub przewodów
szynowych oraz elementów mocujących, a także w razie potrzeby, osłonięć przewodów (kabli) lub przewodów
szynowych. 
1.2.7. Przestrzeń instalacyjna – przestrzeń wewnątrz struktury lub elementów obiektu budowlanego dostępna
tylko  w określonych  miejscach.  Uwagi.  Przykładami  są:  przestrzeń  wewnątrz  ścian,  podwieszonych  sufitów,
podsufitek  i określonych  rodzajów  ram  okien  oraz ram drzwi  i ościeżnic.  Specjalnie  utworzona  w elemencie
budowlanym przestrzeń jak również określona jako kanał. 
1.2.8.  Rura instalacyjna – Część składowa zamkniętego układu oprzewodowania o okrągłym lub nieokrągłym
przekroju  poprzecznym  do układania  w niej  przewodów  izolowanych  i/lub  kabli  instalacji  elektrycznych,
umożliwiającą  ich  wciąganie  i/lub  wymianę.  Uwaga.  –  Rury  instalacyjne  powinny  być  wystarczająco  ściśle
połączone ze sobą tak, aby przewody i/lub kable mogły być tylko wciągane, a nie wkładane z boku.
1.2.9. Listwa instalacyjna – System zamykanych obudów; każda składająca się z podłoża i pokrywy, przeznaczony
dla całkowitego  osłonięcia  prowadzonych  przewodów  izolowanych,  kabli,  sznurów  oraz przystosowany
do innego wyposażenia elektrycznego. 
1.2.10. Kanał  kablowy – Element oprzewodowania prowadzony nad ziemią lub w ziemi,  w podłodze lub nad
poziomem podłogi,  otwarty, przewietrzany lub zamknięty i mający wymiary nie pozwalające na wejście osób,
aby  umożliwić  dostęp  do rur  instalacyjnych  i/lub  przewodów  oraz kabli  na całej  swojej  długości  podczas
montażu i eksploatacji. 
1.2.11.  Korytko  instalacyjne;  korytko  kablowe  –  podpora  kablowa  stanowiąca  ciągłe  podłoże,  z wygiętymi
do góry bokami, bez przykrycia (perforowane lub bez perforacji). 
1.2.12.  Drabinka  instalacyjna;  drabinka  kablowa  –  podpora  kablowa  składająca  się  z szeregu  poprzecznych
elementów wsporczych, przymocowanych sztywno do głównych podłużnych członów nośnych. 
1.2.13.  Wsporniki  instalacyjne;  wsporniki  kablowe  –  poziome  podpory  kablowe  mocowane  tylko  jednym
końcem, rozmieszczone w odstępach od siebie, na których układa się przewody i/lub kable.
1.2.14. Uchwyty instalacyjne; uchwyty kablowe – elementy rozmieszczone w określonych odstępach, służące
do mechanicznego mocowania przewodu, kabla lub rury instalacyjnej.
1.2.15.  Urządzenia  elektryczne;  wyposażenie  elektryczne  –  wszystkie  urządzenia  i elementy  instalacji
elektrycznej  przeznaczone  do takich  celów  jak  wytwarzanie,  przekształcanie,  przesyłanie,  rozdział
lub wykorzystanie  energii  elektrycznej,  są to  np. maszyny,  transformatory,  aparaty,  przyrządy  pomiarowe,
urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki..
1.2.16. Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną
formę energii, np. w światło, ciepło, energię mechaniczną. 
1.2.17. Rozdzielnice i sterownice; aparatura sterownicza i rozdzielcza – urządzenia, przeznaczone do włączenia
w obwody  elektryczne,  spełniające  jedną  lub więcej  z następujących  funkcji:  zabezpieczenie,  rozdzielenie,
sterowanie, odłączanie, łączenie.
1.2.18.  Urządzenie  przenośne  –  urządzenie,  które  podczas  użytkowania  może  być  łatwo  przemieszczane
z jednego miejsca na drugie przy podłączonym zasilaniu. 
1.2.19. Urządzenie ręczne – urządzenie przenośne przeznaczone do trzymania w ręce podczas jego normalnego
użytkowania, przy czym silnik, jeżeli jest, stanowi integralną część tego urządzenia. 
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1.2.20. Urządzenie stacjonarne – urządzenie nieruchome lub bez uchwytów mające taką masę, że nie może być
łatwo przemieszczane ( masa min 18kg). 
1.2.21.  Urządzenie  stałe  –  urządzenie  przytwierdzone  do podłoża  lub przymocowane  w inny  sposób
w określonym miejscu. 
1.2.22.  Połączenie  wyrównawcze  –  elektryczne  połączenie  części  przewodzących  dostępnych  lub/i  części
przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potęcjałów. 
1.2.23. Główna szyna uziemiająca; główny zacisk uziemiający - szyna lub zacisk przeznaczone do przyłączania
do uziomu przewodów ochronnych,  w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień
roboczych,  jeśli  one występują.  Uwaga:.  Określenia  podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2 MATERIAŁY. 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne”. Wszystkie materiały powinny odpowiadać Polskim Normom , posiadac stosowne deklaracje zgodności ,
znak CE , deklaracje zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbędne atesty tak , aby spełniały
obowiązujące przepisy. 

2.2 Przewody i kable elektroenergetyczne . 

Przewody powinny spełniać wymagania normy PN-E-90184. Należy stosować przewody o napięciu roboczym
750V,  wielożyłowe  z żyłami  miedzianymi  .  Dla  instalacji  oświetleniowej  stosować  przewody  o przekroju  żył
nie mniejszym niż 1,5 mm2 .  Dla pozostałych instalacji  w tym gniazd wtyczkowych przewody o przekroju  żył
nie mniejszym  niż 2,5  mm2  .  Przekrój  żył  przewodów  oraz ich  ilość  powinna  być  zgodna  z dokumentacją
projektową . Dla napięcia znamionowego do 1 kV należy używać kabli o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłami
aluminiowymi  lub miedzianymi  wg PN-93/E-90401.  oraz PN-HD  626  S1  i PN-HD  627  S1.  Dla  napięcia

znamionowego 1 kV  20 kV należy używać kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłami aluminiowymi
wg PN-E-90410:1994.oraz PN-61/E-01002 PN-74/E- 06401 , PN-76/E-9025, PN-76/E-90251 , PN-E-90300. 

2.3 Osprzęt i urządzenia zabezpieczające 

Urządzenia  zabezpieczające  –  dopuszcza  się  stosowanie  urządzeń  zabezpieczających  różnych  producentów
pod warunkiem  zachowania  selektywności  i koordynacji  ich  zadziałania  oraz o parametrach  technicznych
co najmniej równoważnych urządzeniom dobranym w projekcie. Osprzęt – dopuszcza się stosowanie osprzętu
różnych firm pod warunkiem zastosowania  osprzętu o parametrach technicznych co najmniej  równoważnych
osprzętowi dobranemu w projekcie. Osprzęt powinien być dostosowany: do typu przewodów i kabli, napięcia
znamionowego,przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarciowych, występujących w miejscach ich zainstalowania.
Zmianę urządzeń zabezpieczających i osprzętu należy każdorazowo uzgodnić w obowiązującym trybie z autorem
projektu i nadzorem. 

2.4 Rozdzielnice i tablice elektryczne 

Rozdzielnice i tablice elektrycznr powinny spełniać wymagania norm PN-IEC 60364-5-53:2000 , PN-EN 60439-
5:2002 oraz PN-IEC  439-1:1994P.  Powinny  być wyposażone w aparaturę elektryczną zgodnie ze  schematami
zawartymi  w dokumentacji  projektowej  .  W każdej  rozdzielnicy  obiektowej  należy  zamontować  :  -rozłącznik
(wyłącznik)  główny,  -układ  optycznej  sygnalizacji  faz,  -ochronniki  przepięciowe  odpowiedniej  klasy,
-zabezpieczenia  obwodów odbiorczych,  -inne aparaty  wskazane na schematach Obudowy rozdzielnic  i tablic
powinny  posiadać  symbol  stopnia  ochrony  IP  odpowiednio  do miejsca  ich  zainstalowania  i warunków
środowiskowych  ,  określony  w dokumentacji  projektowej.  Obudowy  musza  być  wykonane  z materiałów
nie podtrzymujących procesu palenia. 

2.5 Materiały instalacji piorunochronnej 

Instalację  odgromową  należy  wykonać  przy  użyciu  typowego  osprzętu  instalacyjnego.  Zwody  i przewody
odprowadzające należy wykonać drutem stalowym ocynkowanym Ø 8 mm. Uziom otokowy wykonać bednarką
ocynkowaną 30x4mm wg. PN-EN ISO 1461 . 

2.6 Trasy kablowe – korytka kablowe i rury elektroinstalacyjne. 

Trasy kablowe wykonać przy pomocy systemów korytek instalacyjnych z perforowanej cynkowanej na gorąco
wg.  PN-EN  ISO 1461  blachy  stalowej  o szerokościach  60,100  i 200mm  i wysokości  60mm .  Grubość  blachy
nie mniejsza  niż 1,0mm.  Należy  stosować  kompletne,  fabryczne  systemy  korytek  kablowych  wraz
z zamocowaniami. Wszystkie metalowe elementy tras kablowych muszą być uziemione i spełniać w tym zakresie
wymagania  obowiązujących  przepisów  .  Poszczególne  elementy  liniowe  systemu  muszą  być  połączone  za
pomocą  miedzianego  przewodu  w celu  zapewnienia  ciągłości  elektrycznej  chyba  ,  że  konstrukcja  systemu
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zapewnia  łączność  galwaniczną  i posiada  certyfikat.  Rury  elektroinstalacyjne  powinny  spełniać  wymagania
normy PN-EN 61386. Należy stosować rury elektroinstalacyjne sztywne lub giętkie Ø18÷50 montowane przy
pomocy uchwytów zatrzaskowych. Rury powinny posiadać świadectwo zgodności wg norm ISO oraz znak CE i B.
Wszystkie  trasy  kablowe  powinny  zostać  zamontowane  zgodnie  z dokumentacją  projektową  ora  z sztuką
budowlaną. 

2.7 Odbiór materiałów na budowie 

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami
odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi
producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich
wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera (dozór techniczny) robót. 

2.8 Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  zgodnie  z zaleceniami  producentów  ,  w warunkach
zapobiegających  zniszczeniu  ,  uszkodzeniu  lub pogorszeniu  właściwości  technicznych  na skutek  wpływu
czynników  atmosferycznych  lub fizykochemicznych.  Należy  zachować  wymagania  wynikające  ze  specjalnych
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Materiały takie jak: przewody,
rozdzielnice, źródła światła, oprawy oświetleniowe, itp. mogą być składowane na budowie i przechowywane
jedynie  w pomieszczeniach  przeznaczonych  do tego  celu,  to  jest  zamkniętych  i suchych.  Kable  powinny  być
składowane  na bębnach.  Bębny  z kablami  należy  przechowywać  w pomieszczeniach  pokrytych  dachem,
na utwardzonym podłożu..

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscach tych robót, jak też czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu,  załadunku  i wyładunku  materiałów,  sprzętu,  itp.  Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać
pod względem  ilości  i typów  wymaganiom  zawartym  w projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez
Inżyniera.  Roboty  elektryczne  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego,
zaakceptowanego  przez  Inżyniera.  Wykonawca  przystępujący  do wykonywania  robót  winien  wykazać  się
możliwością  korzystania  z następujących  maszyn  i sprzętu,  gwarantujących  właściwą  jakość  robót:  -

elektronarzędzia,  -  rusztowania  ramowe,  drabiny.  -  agregat  prądotwórczy   spawarka  transformatorowa,  -
miernik rezystancji izolacji - miernik rezystancji uziemienia  miernik impedancji pętli zwarciowej

4 TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w ST  D-00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  4.2  Wykonawca
przystępujący  do wykonania  budowy  instalacji  wewnętrznej  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania
z następujących  środków transportu:   samochodu  dostawczego,  -  samochodu  skrzyniowego,  -  samochodu

samowyładowczego,   samochodu specjalnego z platformą i balkonem 4.3 Przewożone materiały i elementy
powinny  być  układane  zgodnie  z warunkami  transportu  wydanymi  przez  wytwórcę  dla poszczególnych
materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Założenia ogólne przy wykonywaniu instalacji wewnętrznych. 

Przy  wykonywaniu  instalacji  elektroenergetycznych  powinny  zostać  spełnione  następujące  wymagania  :
-ochrona  ludzi  przed  niebezpieczeństwem  porażenia  prądem  elektrycznym,  -  ochrona  przed  nadmiernym
wzrostem temperatury w instalacji mogącym spowodować pożar lub inne szkody. - zapewnienie prawidłowego
działania instalacji elektrycznej zgodnie z przeznaczeniem. 
Spełnienie tych wymagań zostanie zapewnione przez zastosowanie następujących środków technicznych :  a)
dobór  przekroju  przewodów  do ich  dopuszczalnej  maksymalnej  temperatury  (dopuszczalnej  wielkości
obciążenia), dopuszczalnego spadku napięcia, oddziaływań elektromechanicznych mogących powstać podczas
zwarć,  oddziaływań  mechanicznych  na które  przewody  mogą  być  narażone.  b)  wybór  rodzaju  przewodów
i sposobu  ich  instalowania  dostosowany  do :  właściwości  środowiska  (klimatyczne  warunki  otoczenia),
dostępności do przewodów (instalacji) dla ludzi i zwierząt, oddziaływań mechanicznych (uderzenia,  wibracje),
na które mogą być narażone przewody, napięcia. c) dobór rodzaju zabezpieczeń urządzeń w celu ochrony przed
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skutkami:przeciążenia,  zwarcia,  przepięcia,  obniżenia  wartości  napięcia,  d)  dobór  wyposażenia  i urządzeń
elektrycznych spełniających wymagania norm oraz posiadających odpowiednie parametry techniczne : napięcie
znamionowe - dobrane do maksymalnych zastosowanych napięć roboczych, jak również do mogących wystąpić
przepięć,  prąd  znamionowy  -  dobrany  do maksymalnych  prądów  roboczych  przy  uwzględnieniu  prądów
mogących  wystąpić  w warunkach  zakłóceniowych,  moc  znamionowa-  dobrana9  do mocy  występującej
w normalnych warunków eksploatacji. .

5.3 Założenia szczegółowe przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych . 

Obiekty  kubaturowe  przeznaczone  do stałego  przebywania  ludzi  powinny  być  wyposażone  zgodnie
z Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z dn.  12.04.2002r.  Dz.U.  nr  75,  poz.690  „W  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, w następujące urzadzenia i instalacje : .
- rozdzielnicę główną ; 
- rozdzielnice obwodowe ; 
- rozdzielnice technologiczne; 
- instalację oświetlenia podstawowego; 
- instalację gniazd wtyczkowych ; 
- instalację oświetlenia awaryjnego; 
- instalację oświetlenia zewnętrznego przy budynku; 
- instalację siłową i zasilania odbiorników technologicznych na napięcie: 400V; 230V, 24V; 12V, 
- instalację zasilania urządzeń klimatyzacji i wentylacji; 
- instalację sygnalizacji wejściowej; 
- urządzenia ochrony przepięciowej; 
- urzadzenia ochrony przeciwporażeniowej; 
- instalację ochrony przeciwpożarowej; 
- układy do kompensacji mocy biernej; 
- instalację odgromową; 
- układy zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego przy braku zasilania z sieci Energetyki. 
-  układy  zasilania  bezprzerwowego  z UPS-ów  zasilających  instalacje  komputerowe  budynku  i odbiorniki
wymagające zasilania bezprzerwowego. 
b)  Obiekty  kubaturowe  techniczne  specjalnego  przeznaczenia  (  wiaty  składy  magazyny)  powinny  być
wyposażone zgodnie z przeznaczeniem i stosowanymi do nich przepisami w następujące urzadzenia i instalacje :
- instalację oświetlenia podstawowego; 
- instalację oświetlenia zewnętrznego przy budynku;
- instalację odgromową; 
- urządzenia i instalacje zapewniające bezpieczeństwo; 

5.4 Opis robót 

Przy  wykonywaniu  instalacji  elektrycznych  wewnętrznych,  należy  przeprowadzić  następujące  roboty
podstawowe: 
-trasowanie, 
-montaż uchwytów, 
-przejścia przez ściany i stropy, 
-montaż rur, sprzętu i osprzętu, -układanie i łączenie przewodów, -podejścia do opraw oświetleniowych i gniazd
1-f, -podejścia do innych odbiorników, 
-ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, 
-ochrona antykorozyjna. 
Trasa instalacji, powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta,
prosta  i dostępna  dla prawidłowej  konserwacji  oraz remontów.  Wskazane  jest  aby  przebiegała  w liniach
poziomych i pionowych.  Wszystkie  obwody  gniazd 1-f  i opraw oświetleniowych zabezpieczone wyłącznikami
nadmiarowymi  z członem  różnicowo-prądowym  30mA.  Konstrukcje  i uchwyty  przewidziane  do ułożenia
instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób
trwały. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp.(wewnątrz budynku) muszą
być chronione przed uszkodzeniami dlatego należy wykonywać je w przepustach rurowych. Przejścia między
pomieszczeniami należącymi do różnych stref pożarowych należy wykonać masą uszczelniająca, która zamyka
szczeliny i otwory uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia do innych stref pożarowych . Odporność
ogniowa  masy  uszczelniającej  powinna  być  co najmniej  taka  jak  odporność  przegrody.  Należy  stosować
następujący  sprzęt  i osprzęt  instalacyjny  (  rozgałęźniki  różnego  rodzaju,  łączniki  instalacyjne,  gniazda
wtyczkowe). W budynkach biurowo-socjalnych stosować sprzęt i osprzęt instalacyjny o stopniu ochrony IP 20.
W pomieszczeniach gdzie występuje narażenie ich na działanie wilgoci ( sanitariaty ,węzły cieplne, kotłownie)
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oraz w budynkach technicznych i specjalnego  przeznaczenia  stosować  osprzęt  o stopniu  ochrony co najmniej
IP44. Stopień ochrony IP osprzętu instalacyjnego przyjmować zgodnie z dokumentacją projektową oraz PNIEC-
60364-5-51  i Rozp  Min  Infrastruktury  z 12.04.2002  w sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny
odpowiadać  budynki  i ich  usytuowanie.  Sprzęt  i osprzęt  instalacyjny  należy  mocować  do podłoża  w sposób
trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzanie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu wykorzystać kołki i śruby rozporowe oraz kołki wstrzeliwane.
Przewody  muszą  być  ułożone  swobodnie  i nie  mogą  być  narażone  na naciągi  i dodatkowe  naprężenia.
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek,
pomiędzy  oczkiem  a nakrętką  oraz pomiędzy  oczkami  powinny  znajdować  się  podkładki  metalowe,
zabezpieczone przed  korozją  w sposób  umożliwiający  przepływ prądu.  Długość  odizolowanej  żyły  przewodu
powinna  zapewniać  prawidłowe  przyłączenie.  Zdejmowanie  izolacji  i oczyszczenie  przewodu  nie może
powodować  uszkodzeń  mechanicznych.  Podejścia  do opraw  oświetleniowych  i gniazd  1-f  należy  wykonać
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Uchwyty do opraw montowane w stropach
należy  mocować  przez  wkręcenie  w metalowy  kołek  rozporowy  lub przez  wbetonowanie.  Podane  wyżej
mocowanie  powinno  wytrzymać  siłę  500  N.  Nie  dopuszcza  się  mocowania  haków  za  pomocą  kołków
rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe części oprawy powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli
hak ma połączenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku. Przewody opraw oświetleniowych należy
łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. Przewody wprowadzane do puszek powinny
mieć  nadwyżkę  długości  niezbędną  do wykonania  połączeń.  Przewód  ochronny  powinien  być  nieco  dłuższy
niż przewody fazowe. Podłoża do układania na nim przewodów powinny być gładkie. Przewody należy mocować
do podłoża za pomocą klamerek. Mocowanie klamerkami należy wykonać w odstępach około 50cm. Do puszek
należy  wprowadzać  tylko  te  przewody  które  wymagają  łączenia  w puszce.  Przed  tynkowaniem  końce
przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki  zakryć pokrywkami lub w inny sposób
zabezpieczyć przed zatynkowaniem. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w złączach płyt
itp. bez stosowania osłon z rur. W pomieszczeniach , w których zastosowano osprzęt o stopniu ochrony IP44
i wyższych , przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie , osprzęcie i aparatach za pomocą dławic(dławików).
Średnica  dławicy  i otworu  uszczelniającego  pierścienia  powinna  być  dostosowana  do średnicy  zewnętrznej
przewodu.  Powłoka  przewodu  kabelkowego  powinna  być  ucięta  równo  z wewnętrzną  ścianką  obudowy
osprzętu,  sprzętu,  aparatu  lub odbiornika.  Po dokręceniu  dławic  zaleca  się  je  dodatkowo  uszczelnić  kitem
lub inną  masą.  Przewody  ochronne  przyłączone  do stałych  urządzeń  elektrycznych  lub do nieruchomych
przedmiotów  metalowych  należy  wykonywać  w sposób  stały.  Przerwanie  lub rozluźnienie  tych  połączeń
nie powinno być możliwe bez  użycia  narzędzi.  Połączenia stałe można wykonywać przez spawanie,  spajanie
na zimno,  spajanie  termiczne  lub docisk  śrubowy.  Połączenia  poprzez  zbrojenia  konstrukcji  żelbetowych
lub połączenia  przewodów  ochronnych  ze  zbrojeniem  konstrukcji  żelbetowych  należy  wykonywać  przez
spawanie.  Przewody  z gołej  linki  należy  łączyć  połączeniem  śrubowym  na zakładkę  przy  użyciu  co najmniej
dwóch objemek dwuśrubowych; długość zakładki powinna wynosić co najmniej 10cm. Przewody z gołego drutu
przy połączeniach wyrównawczych należy łączyć połączeniem śrubowym na zakładkę przy użyciu co najmniej
dwóch  objemek  dwuśrubowych;  długość  zakładki  powinna  wynosić  co najmniej  10cm,  lub połączeniem
spawanym  na zakładkę  o długości  co najmniej  10cm.  Przewody  z taśmy  gołej  należy  łączyć  połączeniem
spawanym na zakładkę o długości ca najmniej 10cm lub śrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu
końcówkach  taśmy,  bądź  połączeniem  śrubowym  na zakładkę  przy  użyciu  co najmniej  dwóch  objemek
dwuśrubowych;  długość  zakładki  powinna  wynosić  co najmniej  10cm.  Połączenia  śrubowe należy  wykonać
śrubami  o średnicy  co najmniej  10mm(gwint  M10)  ze  stali  odpornej  na korozje  lub odpowiednio
zabezpieczonych  przed  korozją.  Połączenia  śrubowe należy  wykonywać  w taki  sposób,  aby  ponad  nakrętkę
wystawały co najmniej dwa zwoje gwintu śruby: nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć
podkładką  sprężystą  przed  samoczynnym  rozluźnieniem.  Powierzchnie  stykowe  połączeń  śrubowych  należy
przed  dokręceniem  oczyścić  i pokryć  wazeliną  bezkwasową.  Połączenia  przewodów  ochronnych  izolowane
lub gołe z drutów, linek i taśm należy przyłączać do części objętych połączeniami wyrównawczymi za pomocą
objemek dwuśrubowych zaopatrzonych w zacisk przyłączeniowy. Połączenia te należy wykonywać w miejscach
łatwo  dostępnych  do oględzin,  i każde  z tych  połączeń  szczególnie  starannie  zabezpieczyć  przed  korozją.
Przyłączanie przewodów ochronnych do przewodów uziemiających powinny spełniać wszystkie warunki opisane
wyżej oraz dodatkowo przewód uziemiający należy prowadzić najkrótszą drogą. W pomieszczeniach tam gdzie
występuje  rurociągi  wodne oraz armatura  metalowa  należy  zastosować  połączenia  wyrównawcze  ochronne
miejscowe na początku i na końcu ciągu rur , nie rzadziej niż co 50 m. Ochronę antykorozyjną należy wykonać
zgodnie z wymaganiami podanymi w opracowaniu WTWiO tom III. 
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5.5 Ochrona odgromowa 

5.5.1.  Opis  robót  Instalację  odgromową  należy  wykonać  przy  użyciu  typowego  osprzętu  instalacyjnego.
Do ochrony odgromowej budynku zastosowano:
-jako zwody poziome: drut ocynkowany Ø8 mm
 -jako przewody odprowadzające: drut ocynkowany Ø8 mm 
-jako przewody uziemiające: bednarkę ocynkowaną 30x4mm 
-jako uziomy: poziomy otokowy
 - bednarkę ocynkowaną 30x4mm pionowy szpilkowy typ „GALMAR” o dł. jednej szpilki 2m. 
Pręty do zwodów poziomych powinny być przed montażem wyprostowane za pomocą wstępnego naprężenia
lub przy  zastosowaniu  odpowiedniego  urządzenia  prostującego.  Zwody  poziome  niskie  należy  instalować
na stałe  przy  użyciu  odpowiednich  wsporników  odstępowych.  Powinny  one  tworzyć  na dachu  siatkę,
o wymiarach  nie większych  niż 15x15m.  Układ  musi  być  zgodny  z załączoną  dokumentacją  projektową  .
Wszystkie  nieprzewodzące  elementy  budowlane,  wystające  nad  powierzchnie  dachu,  należy  wyposażyć
w zwody niskie, połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu. Przy plastikowych kominkach
(wywiewkach kanalizacji) należy wykonać zwody pionowe (igliczki z drutu FeZn Ø 8 mm). Wszystkie metalowe
części  budynku  znajdujące  się  na powierzchni  lub nad  powierzchnią  należy  połączyć  z najbliższym  zwodem
w sposób bezpośredni (kominki stalowe, drabinki, wciągi, wyłazy, rynny, attyki itp.) Zwody należy prowadzić bez
ostrych zagięć i załamań (promień zginania nie może być mniejszy niż 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi
należy zastosować kompensację. Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodne
z normami. Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu
należy uszczelnić miejsca zainstalowania. Przewody odprowadzające zewnętrzne należy instalować na stałe przy
użyciu znormalizowanych wsporników odstępowych, odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe
od 1,5m. Długość pętli cofniętej powinna spełniać wymagania L< 10x. Połączenia przewodów odprowadzających
ze zwodami należy wykonać jako śrubowe, zaciskane lub spawane. Połączenia przewodów odprowadzających
z uziomami sztucznymi należy wykonać za pomocą zacisków probierczych, usytuowanych pomiędzy przewodem
odprowadzającym  a uziemiającym.  Połączenia  przewodów  odprowadzających  z uziomami  sztucznymi  należy
wykonywać  w sposób  rozłączany  za  pomocą  zacisków  probierczych.  Zaleca  się  aby  zacisk  usytuować
na wysokości  od 0.3 do 1.8m. nad ziemią.  Zaleca się aby uziomy sztuczne wykonać jako mieszane poziome-
otokowe  i pionowe-szpilkowe.  Uziomy  otokowe  należy  układać  na głębokości  nie mniejszej  niż 0.8m.
i w odległości  nie mniejszej  niż 1m.  od zewnętrznej  krawędzi  budynku.  Rowy  w których  układa  się  uziomy,
należy  zasypywać  tak,  aby  w bezpośrednim  kontakcie  z uziomem  nie było  kamieni,  żwiru,  żużla  lub gruzu.
Uziomy  pionowe  należy  pogrążać  w gruncie  w taki  sposób,  aby  ich  najniższa  część  była  umieszczona
na głębokości nie mniej niż 0.5m. pod powierzchnią gruntu. Uziomów sztucznych nie wolno zabezpieczać przed
korozją  powłokami  nie przewodzącymi.  Uziom  otokowy  należy  połączyć  z uziomami  szpilkowymi  przez
przyspawanie płaskownika uziomu z dwóch stron do pręta uziomu szpilkowego. Spoinę po oczyszczeniu należy
zabezpieczyć cynkiem „w sprayu” i farbą  antykorozyjną  lub lakierem asfaltowym.  Uziom mieszany powinien
posiadać oporność mniejszą od 10Ω. 

5.6 Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 

Napięcie znamionowe sieci  i instalacji  odbiorczej 230/400V, 50Hz wg PN-IEC 60038:1999 i PNEN 50160:1998
Jako  ochronę  przeciwporażeniową  zastosowano:  dla urządzeń  230/400V  –samoczynne  wyłączenie  zasilania
wykonane  zgodnie  z wymaganiami  poszczególnych  arkuszy  normy  PN-IEC  60364,  dla rozdzielnic  –  II  klasa
ochronności,  Układ  zasilania  zgodny  z warunkami  technicznymi  określonymi  przez  Gestora  Sieci  Zasilającej.
( TN , TT).
- dla instalacji odbiorczej . TN-S,

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2 Materiały 

Zastosowane  materiały  powinny  posiadać:  -  obudowy  rozdzielnic  –  II  stopień  ochrony  -  osprzęt  -  stopień
ochrony IP ( 20) ( 44) (54) ( 65 ), - oprawy oświetleniowe - stopień ochrony IP (20) (44) (54) (65), - przewody -
napięcie izolacji  450/750 V, -  korytka kablowe - zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym, - taśma
uziemiająca,- zabezpieczenie przed korozją 

6.3 Badania i pomiary 

6.3.1.  Wykopy  pod uziom  otokowy  Sprawdzenie  lokalizacji,  wymiarów  i zabezpieczenia  ścian  wykopu.
Po wykonaniu uziomu, sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia gruntu który powinien osiągnąć co najmniej 0,97
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i usunięcia nadmiaru ziemi.  W czasie wykonywania i po zakończeniu robót należy przeprowadzić następujące
pomiary: - głębokości zakopania bednarki, Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanego otoku, a uzyskane
wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10% 
6.3.2. Sprawdzanie odbiorcze wg PN-IEC 60364-6-61 Każda instalacja podczas montażu i/lub po jej wykonaniu,
a przed  przekazaniem  do eksploatacji,  powinna  być  poddana,  tak  daleko  jak  to  jest  możliwe,  oględzinom
i próbom  w celu  sprawdzania,  czy  zostały  spełnione  wymagania  normy  PN-IEC  60364-6-61.  Sprawdzanie
powinno  być  wykonane  przez  osobę  wykwalifikowaną,  kompetentną  w zakresie  sprawdzania.  Sprawdzenie
powinno być zakończone protokółem. 

6.3.3.  Oględziny   ochronę  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym,  łącznie  z pomiarami  odstępów,
np. w przypadku stosowania ochrony z użyciem przegród lub obudów, barier lub umieszczeniem instalacji poza

zasięgiem ręki;  -obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru
i ochrony przed skutkami działania ciepła;  -dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia; 
-istnienie  i prawidłowe  umieszczenie  odpowiednich  urządzeń  odłączających  i łączących;   -dobór  urządzeń
i środków  ochrony  w zależności  od wpływów  zewnętrznych;   -oznaczenie  przewodów  neutralnych
i ochronnych;   -umieszczenie  schematów,  tablic  ostrzegawczych  lub innych  podobnych  informacji;  

 -oznaczenie obwodów, bezpieczników,  łączników,  zacisków itp.;   -pewność połączeń przewodów;  -dostęp
do urządzeń,  umożliwiający  wygodną  ich  obsługę,  identyfikację  i konserwację.  6.2.4.  Próby   -ciągłości
przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych .Zaleca się wykonanie próby
z użyciem  źródła  prądu  stałego  lub przemiennego  o napięciu  od 4V  do 24V  w stanie  bezobciążeniowym
i prądem co najmniej  0.2A;   -rezystancji  izolacji  instalacji  elektrycznej.  Należy ją zmierzyć między kolejnymi
parami przewodów czynnych oraz między każdym przewodem czynnym a ziemią. Do 500V włącznie (bez SELV
i FELV)  napięcie  probiercze  prądu  stałego  500V(obciążenie  prądowe  1mA)  rezystancja  izolacji  >0.5MΩ;
-sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania dla układu TN poprzez sprawdzenie pomiaru impedancji pętli
zwarciowej która należy wykonać przy częstotliwości znamionowej obwodu zgodnie z załącznikiem D normy ,
sprawdzenie charakterystyk współdziałającego urządzenia ochronnego, prądów nastaw i prądu znamionowego
bezpieczników oraz wykonanie prób urządzeń różnicowo-prądowych zgodnie z załącznikiem B normy, pomiar
rezystancji przewodów ochronnych polegający na przeprowadzeniu pomiaru między każdą częścią przewodzącą
dostępną  a najbliższym punktem głównej  szyny uziemień  lub miejscowej  szyny  uziemień.  -  próby  działania,
zespoły takie jak rozdzielnice, napędy, urządzenia sterownicze, blokady, powinny być poddane próbie działania
w celu  stwierdzenia,  czy  są one  właściwie  zamontowane,  zgodnie  z odpowiednimi  wymaganiami  niniejszej
normy. Urządzenia ochronne, jeżeli to konieczne, powinny być poddane próbie działania w celu stwierdzenia, że
są prawidłowo zainstalowane  i nastawione (załącznik  B).  -pomiary  instalacji  odgromowej:  rozróżnia  się  dwa
rodzaje badań- częściowe w czasie budowy i odbiorcze. Badanie obejmuje następujące czynności:  oględziny,
sprawdzenie ciągłości połączeń, pomiar rezystancji uziemienia. Zaleca się skontrolowanie za pomocą pomiarów
rezystywności  gruntu  przyjmowanych  do szacunkowych  obliczeń  rezystancji  uziemienia.  Pomiary  rezystancji
uziomów naturalnych należy wykonać przed przyłączeniem przewodów uziemiających z uziomami sztucznymi.
Pomiary  należy  wykonać  metoda  mostkowa lub techniczna  Pomiary  rezystancji  uziomów otokowych  należy
wykonać przed przyłączeniem z innymi uziomami. Pomiary należy wykonać metoda mostkowa lub techniczna.
Liczba  punktów  pomiarowych  P  określić  należy  z zależności:  P  >  0.01xL+2  (L-obwód  obiektu).  Do uziomu
otokowego  należy  dołączyć  uziomy  szpilkowe.  Należy  pamiętać  że  przy  odbiorach  częściowych  dla robót
ulegających  zakryciu  należy  dokonać  ich  kontroli.  Kontroli  podlegają  sprawdzenia  właściwych  przekrojów
przewodów uziemiających i prawidłowościach połączeń. Sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed
ich  zasypaniem.  Przy  odbiorze  końcowym  rezystancja  wszystkich  uziomów,  których  przewody  uziemiające
wyposażone  są w zaciski  kontrolne,  powinna  być  zmierzona  metodą  mostkową,  techniczną  lub mostkiem
udarowym.

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty. 
 - dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie wykonywania
robót, 
 - dziennik budowy, 
 - dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robót, 
 - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
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 - protokoły częściowych odbiorów poszczególnych faz robót, 
 - protokoły i zaświadczenia z dokonywanych prób montażowych, 
 - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
  -  dokumenty  (  certyfikaty)  stwierdzające  dopuszczenie  do stosowania  w kraju  aparatów  i urządzeń,
ewentualne  deklaracje  zgodności  z obowiązującymi  rozporządzeniami,  stanowiące  podstawę  dopuszczenia
do stosowm1ia na terenie kraju.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 

PN-IEC 60364-4-42 Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-47 Postanowienie ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektryczny
PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-IEC 60364-4-473 Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-482 Ochrona przeciwpożarowa 
PN-IEC 60364-5-51 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 
PN-IEC 60364-5-53 Aparatura łączeniowa i sterownicza 
PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne 
PN-E-05033 Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-6-61 Sprawdzanie odbiorcze 
PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-86/E-05003/01/02/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
BN-91/8870-08 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe. Skrzynki z tworzyw sztucznych. Ogólne wymagania
i badania. 
BN-82/8872-01  Rozdzielnice  skrzynkowe  niskonapięciowe  w skrzynkach  z tworzyw  sztucznych.  Ogólne
wymagania i badania. 
PN-IEC 439-2+AC Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 
PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
PN-EN  61386  BN-88/8932-  01  Systemy  rur  instalacyjnych  do prowadzenia  przewodów  Budowle  drogowe
i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-EN 605981:2007 PP 
PN-EN12464-1:2003  Oprawy  oświetleniowe  –  Część  1:  Wymagania  ogólne  i badania.  Światło  i oświetlenie.
Oświetlenie miejsc pracy. Część I : Miejsca pracy we wnętrzach

10.2 Ustawy i rozporządzenia 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  26  czerwca  2002r.  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  11  sierpnia  2004  r.  w sprawie  systemów  oceny
zgodności,wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w ocenie  zgodności,
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych
dotyczących autostrad płatnych 
Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i Gospodarki  Morskiej  z dnia  2  marca  1999r.  w sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i Gospodarki  Morskiej  z dnia  30  maja  2000r.  w sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych 
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Rozporządzenie Ministra Infrastrukury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.u. 75 poz 690 z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  z dnia  16  czerwca  2003  roku  w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.nr 121, poz. 1137). 

10.3 Inne dokumenty i przepisy 

Warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  V  –  Instalacje  elektryczne.
Wydanie III, Wydawnictwo Arkady, 1988
Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. 
Katalogi, karty katalogowe i DTR-ki producentów 
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. BPUE, wyd. 1980r. - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano-Montażowych Część V Instalacje elektryczne 1973 r.
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D.14.01.01POKRYCIA DACHOWE

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  i jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
pokryć  dachowych  blachą  wraz  z obróbkami  blacharskimi,  rynnami  i rurami  spustowymi  oraz  elementami
wystającymi ponad dach budynku: 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne wymagania  dotyczące  robót  podano  w ST  00.00.00  „Wymagania
ogólne”. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania  podano  w  ST  00.00.00
„Wymagania ogólne”

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób  transportu  i składowania  powinien  być  zgodny  z warunkami  i wymaganiami  podanymi  przez
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2 Rodzaje materiałów 

2.2.1.  Wszelkie materiały  do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego
stosowania w budownictwie. 
2.2.2.  Blacha  stalowa ocynkowana  płaska powinna odpowiadać  normom PN-61/B-  10245 i PN-73/H-92122.
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą cynku (275
g/m ) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 
 Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
2.2.3. Inne blachy płaskie: 
 a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm
lub 1250x2000 mm. 
 b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. 
 c) blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 
2.2.4.  Blachy  profilowe,  grubości  0,5-0,7  mm  powlekane,  na  stronie  licowej  powłokami  poliestrowymi  25
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 
2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35
powlekane lakierem. 
2.2.6. Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte powłokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od
860-7200 mm. 
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2.2.7. Płyty z tworzyw sztucznych: 
− płyty pleksi bezbarwne i kolorowe, 
− płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe. 
 Wszystkie materiały do pokryć dachowych 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. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
− Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
− Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”

4.2 Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
− samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
− samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
− ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się
podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy
dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących
w transporcie drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2.3.  Przy  ruchu po  drogach publicznych środki  transportowe muszą  spełniać  wymagania  przepisów ruchu
drogowego. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
−  pochylenie  płaszczyzny  połaci  dachowych  z desek,  łat  lub  płatwi  powinno  być  dostosowane  do  rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
− równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą
kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm
w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
− równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
− podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych
powinna  wynosić  od  20  do  40  mm  a szczelin  obwodowych  około  20  mm.  Szczeliny  dylatacyjne  termiczne
i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 
− w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione
krawędzie zewnętrzne. 

5.2 Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 

Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 
− w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1., 
− deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną dordzeniową ku górze.
Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być większa do
21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na
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pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się
w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło
krokwi od 3 do 5 cm.
− papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu gwoździami, 
−  podkład  z papy,  o którym  mowa  powyżej,  należy  wykonywać  obowiązkowo w  przypadku  pokryć  z blachy
wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostałych fragmentach
połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 

5.3 Podkład z desek pod pokrycie blachą 

Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 
− podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek obrzynanych
grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna być większa i wynosić nie
mniej niż 30 cm, 
− odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i nie więcej
niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową, 
− podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, łączonych na wpust
lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności podkładu dopuszcza się układanie
desek na styk, 
− gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu blachą cynkową
lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, a przy kryciu blachą miedzianą
– gwoździe miedziane, 
− w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości  ~30 cm, przy oknach, wokół kominów itp.  podkład
powinien być pełny, z desek układanych na styk, 
− podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 

5.4 Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące zaleceń: 
− łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 
−  pierwszą  łatę  umieszcza  się  w  linii  okapu,  pozostałe  równolegle  do  niej,  z rozstawem  odpowiadającym
wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

5.5 Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych 

Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spełniać następujących wymagania: 
– podkład z łat może być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, 
– przekrój łat powinien wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm, 
– rozstaw łat powinien wynosić 0,4 długości płyty, lecz nie więcej niż 55 cm, 
–  przy  kryciu kalenicy  gąsiorami  korytkowymi  odległość  pierwszej  łaty  od kalenicy  powinna wynosić  5  cm;
wzdłuż  kalenicy  powinna  być  przybita  deska  stanowiąca  łatę  do  mocowania  gąsiorów.  Wysokość  deski
kalenicowej powinna być dostosowana do rozwartości gąsiora i pochylenia połaci dachowych, 
– przy kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy powinna wynosić: 
 a) 15 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm, 
 b) 20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm. 
– wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat, 
– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, 
– podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 

5.6 Podkład z płatwi pod pokrycia z płyt falistych z tworzyw sztucznych 

W  przypadku  podkładu  z płatwi  pod  pokrycie  z płyt  falistych  z tworzyw  sztucznych  należy  przestrzegać
następujących wymagań: 
– przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i dostosowany do rodzaju
płyt, ich długości i szerokości zakładów poprzecznych, w zależności od pochylenia połaci dachowych, 
–  płatwie  powinny  być  usytuowane  równolegle  do  okapu  i przymocowane  do  wiązarów  lub  dźwigarów
dachowych. Górne półki (powierzchnie) płatwi powinny być usytuowane w płaszczyźnie połaci dachowej, 
–  przy  okapach  płatwie  powinny  być  umieszczone  w  takiej  odległości  od  lica  ściany,  aby  płyty  pokrycia
dachowego nie wystawały poza płatwie więcej niż: 
 a) 35 cm przy okapach bez rynien, 
 b) 20 cm przy okapach z rynnami. 
– w przypadku okapu z rynnami, wzdłuż okapu powinna być przybita do płatwi deska, do której przymocuje się
uchwyty (haki) rynnowe, 
– na płatwie mogą być zastosowane: 
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 a) dźwigary lub rury stalowe, 
 b) dźwigary żelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania płyt, 
 c)  brusy  drewniane o boku dłuższym,  ułożonym prostopadle  do górnej  powierzchni  wiązara  (lub  dźwigara)
dachowego. 
– płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, a płatwie stalowe przed korozją, 
– podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien odpowiadać wymaganiom
pkt. 5.1, 
–  rozstaw  płatwi  pod  pokrycie  z płyt  falistych  poliestrowych  wzmocnionych  włóknem  szklanym  powinien
wynosić od 50 cm do 105 cm w zależności od obciążenia pokrycia, rodzaju płyt i gramatury włókna szklanego
zastosowanego do wzmocnienia płyt. 

5.7 Pokrycia z blachy 

Pokrycia  z blachy  należy  wykonywać  zgodnie  z wymaganiami  podanymi  w  polskich  normach  wyrobów
i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 
5.7.1. Pokrycia z blach płaskich 
5.7.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 
– podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3, 
– roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie
niższej  od  –15°C,  a w przypadku  blach  cynkowanych  w  temperaturze  nie  niższej  niż  5°C.  Robót  nie  wolno
wykonywać na oblodzonych podłożach, 
–  blachy  nie  należy  układać  bezpośrednio  na  podłożach  z betonu,  tynku  cementowego  lub  cementowo-
wapiennego,  z gładzi  cementowej  oraz  na  podłożu  zawierającym związki  siarki.  Podłoża  te  należy  najpierw
zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc
wykonywania obróbek blacharskich, 
–  wszystkie  wygięcia  blach  powinny  być  wykonane w  taki  sposób,  aby  nie  nastąpiło  pęknięcie  blachy  lub
odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 
5.7.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej 
Krycie  połaci  dachowej  blachą  płaską  stalową  ocynkowaną  należy  rozpocząć  od  zamocowania  pasa
usztywniającego  i pasa  okapowego.  Pas  usztywniający  powinien  być  wykonany  z blachy  ocynkowanej
przeznaczonej do krycia połaci  (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania
gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo. Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej
do  krycia  połaci  dachowych,  łączonej  w  zależności  od  spadku  na  rąbki  leżące  pojedyncze  lub  podwójne
i mocując go do deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń
równoległych i prostopadłych do okapu. 
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu. Jeżeli
górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem
deski i ponownie zagięty. 
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. 
Arkusze blach powinny być łączone: 
 a) w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 mm, 
 b) w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 20°, lub na
rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, 
 c) w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm. 
Arkusze  blach  powinny  być  mocowane  do  podkładu  za  pomocą  łapek  i żabek.  Rozstaw  łapek  w  rąbkach
stojących  nie  powinien  przekraczać  50  cm  i 20  cm  od  końca  arkusza.  W  rąbkach  leżących  rozstaw  żabek
powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. 
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki stojące
obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1/ arkusza. z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny
być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. 
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż zlewni. Arkusze
blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 
5.7.1.3. Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej 
Krycie  połaci  dachowej  blachą  cynkową wykonuje  się  podobnie,  jak  krycie  blachą  ocynkowaną,  nie  należy
jednak stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i zakłady. 
Arkusze z blachy cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części. 
Arkusze blachy cynkowej powinny być łączone: 
 a) w złączach prostopadłych do okapu – na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm, 
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 b) w złączach równoległych do okapu – na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100 mm; dolne brzegi
górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze sobą powierzchnią, lecz tylko
krawędzią  zgięcia  na  całej  swej  długości;  języki  blaszane powinny  być  przylutowane na  całej  szerokości  do
arkuszy i powinny opierać się o deskowanie; rozstaw języków nie powinien być większy od 46 cm, 
 c) w kalenicy i narożach – na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie sklepywać na ostro; arkusze
przykalenicowe o długości mniejszej niż 500 mm należy łączyć z pokryciem połaci na zakłady o szerokości nie
mniejszej  niż  100  mm,  bez  języków,  lecz  z przylutowaniem  do  poprzednich  arkuszy  na  spawy  przerywane;
długość spawów powinna wynosić od 40 mm do 50 mm, a odstępy między nimi nie powinny być większe niż
180 mm. 
Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż 30 cm. Gwoździe
powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z blachy grubszej niż blacha pokrycia. 
5.7.1.4. Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej 
Pokrycie  blachą  miedzianą  o grubości  0,5  mm  wykonuje  się  według  zasad  podanych  dla  pokrycia  blachą
ocynkowaną o grubościach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz według wymagań normy PN-EN 504:2002 dla blach
układanych na ciągłym podłożu i zaleceń producenta. Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki
stojące, a złącza równolegle do okapu – na rąbki leżące. 
Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być miedziane. 
5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych 
5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej 
Arkusze  blachy  falistej  powinny  być  mocowane  do  płatwi  stalowych  za  pomocą  przynitowanych  zaczepów
grubości  od 3 mm do 5 mm, a do płatwi drewnianych za pomocą wspornika kątowego.  Zamiast  nitowania
zaczep może być przylutowany do spodu blachy falistej. 
Zaczepy powinny być zamocowane w trzeciej fali, licząc od krawędzi podłużnych, w ten sposób, aby każdy arkusz
blachy falistej był mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym działaniu wiatru należy blachę
mocować trzema zaczepami na szerokości blachy.
Arkusze blachy powinny być łączone: 
a)  w złączach  prostopadłych  do  okapu  –  na  zakłady  o szerokości  jednej  lub  dwóch  fal  i mocowane nitami
o średnicy 3 mm w odstępach nie większych niż 40 cm – 50 cm; nitowanie powinno być wykonane na grzbiecie
skrajnej fali blachy przykrywającej blachę dolną, 
b) w złączach równoległych do okapu – na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 cm, w zależności od nachylenia
połaci  dachowej.  Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica
powinna być pokryta gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachą kalenicową dopasowaną
indywidualnie do profilu 
blach. W przypadku konieczności uszczelnienia styku podłużnego należy stosować kit elastoplastyczny. 
5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) 
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361:1999.
Arkusze  blach trapezowych powinny być ułożone na  połaci  w ten  sposób,  aby  szersze dno  bruzdy było  na
spodzie.  Zakłady  podłużne  blach  trapezowych  mogą  być  pojedyncze  lub  podwójne,  zgodnie  z kierunkiem
przeważających 
wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości
wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. 
Uszczelki  na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż  55%.
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości spełnienia
tego wymagania,  na przykład ze względu na falistość krawędzi  podłużnych blachy,  zamiast  uszczelek należy
stosować 
kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości
połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad
płatwiami. W przypadku pochylenia połaci 
większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu
mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki. 
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można mocować tylko
blachą górną. 
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia połaci
większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu mniejszym niż 55%. 
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki  samogwintujące (lub śrubę
z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej
bruździe  blachy  trapezowej,  a na  płatwiach  pośrednich  w  co  drugiej  bruździe  –  w  przypadku  gdy  blachy
trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie
jest  wymagane takie usztywnienie,  blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących
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przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych
do wymiarów fałdy. 
Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet. 
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie należy
stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 
5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej 
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć dachowych
stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002. 
Wyroby samonośne z blachy miedzianej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym.
Arkusze blachy powinny być łączone na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być schowane w obrębie
konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 
5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedź-tytan 
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, elementy wykonane
zgodnie  z normą PN-EN  501:1999,  w  formie  arkuszy,  arkuszy  ciętych,  rulonów  i rulonów ciętych mogą  być
odcinane,  łączone  na  rąbek,  kształtowane  i lutowane  bez  trudności  w  określonych  granicach  właściwości
wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiałowych. Wymagania dotyczące materiałów są określone
w projekcie normy EN 988.
Minimalna  dopuszczalna  grubość  wyrobów  (blacha  cynk-miedź-tytan)  do  pokryć  dachowych  układanych  na
ciągłym podłożu wynosi 0,6 mm. 
Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie: 
a) łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie, 
b) łączone bez zginania w procesie montażu na budowie. 
W  przypadku  blachy  cynk-miedź-tytan  przewidzianej  do  wykonywania  samonośnych  wyrobów  do  pokryć
dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002. 
Wyroby  samonośne  z blachy  cynk-miedź-tytan  są  produkowane  w  profilach:  trapezowym,  falistym,
dachówkowym. 
W przypadku blachy profilowanej możliwe jest łączenie na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być
schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 
5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej 
Samonośne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania  pokryć dachowych powinny być
stosowane zgodnie z normą PN-EN 508-2:2002. 
Wyroby samonośne z blachy aluminiowej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym.
Łączenie blachy wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący, a mocowanie powinno być schowane w obrębie
konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 
Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu powinny
być zgodne z normą PN-EN 507:2002. 
5.7.5. Inne pokrycia z blach 
Pokrycia  dachowe  z blachy  stalowej  z powłokami  metalicznymi:  cynkowo-aluminiową,  aluminiowo-cynkową,
aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były
podparte na ciągłej konstrukcji. 
Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy
PN-EN 505:2002. 
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek
stojący. 
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołowiano-cynową, cynową,
organiczną,  układane  na  ciągłym  podłożu,  powinny  spełniać  wymagania  podane  w  instrukcji  producenta
wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej
konstrukcji. 
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać
wymagania normy PN-EN 502:2002. 
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek
stojący i na zwoje. 
Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachówkowym. 
Samonośne  profilowane  pokrycia  dachowe  z blachy  stalowej  i stalowej  odpornej  na  korozję  z powłokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową powinny
spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
3:2002. 
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Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać wymagania norm PN-EN
508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 
Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na zakład lub na
rąbek stojący.  Mocowanie powinno  być  schowane w obrębie konstrukcji  blachy,  aby  nie było  narażone na
działanie czynników atmosferycznych. 
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 
– blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub
nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas
cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych, 
–  po  cięciu  i wierceniu  należy  usunąć  wszystkie  metalowe  odpady  mogące  spowodować  odbarwienie
powierzchni blach, 
– blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnianych
lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić
przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej.
Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali,
w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na
bocznej nakładającej się krawędzi, 
– przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie
przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy
szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza.
Pomocne jest  w tym przypadku  zamocowanie deski  przy  okapie  co  wymusza  prawidłowy  kąt  montażu.  Po
zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego
sposobu ułożenia, 
– pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie
przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 
–  niezbędne  jest  prawidłowe  uszczelnienie  kalenicy  i okapu  za  pomocą  specjalnych  uszczelek,  w  celu
uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30°
zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz
wylot  w kalenicy.  Kalenicę  dachów o kącie nachylenia  połaci  dachowej  powyżej  30°  można pozostawić  bez
uszczelek, zaginając do góry dolne części fal, 
– wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawową. 
5.7.6. Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych 
Podkład pod pokrycie z płyt z tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.6. 
Przy  kryciu  dachów  płytami  z tworzyw  sztucznych  obowiązują  zasady  podane  w  wymaganiach  producenta
i innych dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach technicznych. 
Przed rozpoczęciem układania płyt powinny być wykonane niezbędne obróbki blacharskie. 
Z uwagi na to, że rozszerzalność termiczna płyt z tworzyw sztucznych jest znacznie większa niż odkształcalność
materiałów  stanowiących  podkład,  płyty  należy  mocować  do  podkładu  w  sposób  umożliwiający  swobodę
wydłużania się ich w stosunku do podkładu. Średnice otworów na wkręty lub haki mocujące płyty powinny być
od  2  mm  do  4  mm większe  od  średnicy  tych  łączników.  Pod  główki  wkrętów  lub  nakrętek  haków  należy
stosować podkładki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych. 
Styk  pokrycia  z murami  prostopadłymi  do  okapu  powinien  być  przykryty  blachą  zachodzącą  na  płyty  na
szerokość co najmniej jednej fali. Zabrania się podpierania płyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na
ostrych krawędziach łat lub płatwi. 

5.8 Obróbki blacharskie 

5.8.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.8.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15°C. Robót nie można wykonywać na
oblodzonych podłożach. 
5.8.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający  przeniesienie  ruchów  poziomych
i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.9 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.9.1.  W  dachach  (stropodachach)  z odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach  przekrycia  powinny  być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta
odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym.
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Niedopuszczalne  jest  sytuowanie  koryt  wzdłuż  ścian  attykowych,  ścian  budynków  wyższych  w  odległości
mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.9.3.  Spadki  koryt  dachowych nie powinny być mniejsze  niż  1,5%,  a rozstaw rur  spustowych nie  powinien
przekraczać 25,0 m. 
5.9.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym
podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia
kołnierza wpustu. 
5.9.5.  Wpusty  dachowe  powinny  być  usytuowane  w  najniższych  miejscach  koryta.  Niedopuszczalne  jest
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 
5.9.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi
na  wpust  przed  możliwością  zanieczyszczenia  liśćmi  lub  innymi  elementami  mogącymi  stać  się  przyczyną
niedrożności rur spustowych. 
5.9.7.  Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  i wpustów  dachowych  powinny  być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 
5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999. 
5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a)  wykonane  z pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i składane  w  elementy
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
 a)  wykonane  z pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i składane  w  elementy
wieloczłonowe, 
 b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40
mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
 c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
 d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość
kielicha. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z wymaganiami  niniejszej
specyfikacji 

6.2 Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

6.3 Kontrola wykonania pokryć 

6.3.1.  Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z powołanymi  normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
6.3.2. Pokrycia z blachy 
a)  Kontrolą  międzyoperacyjną i końcową dotycząca  pokryć  z blachy przeprowadza się  sprawdzając  zgodność
wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B- 10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są
zgodne z wymaganiami niniejszej  specyfikacji  technicznej lub  aprobaty  technicznej  albo  wymaganiami norm
przedmiotowych.

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

8.2 Odbiór podkładu 

8.1.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości
3 m lub za pomocą szablonu z podziałką  milimetrową.  Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie
powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

8.3 Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b)  dziennik  budowy  z zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz  poszczególnych  warstw  lub
fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
 – zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
–  spis  dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi.  W  skład  tej  dokumentacji  powinien  wchodzić  program
utrzymania pokrycia. 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich
i połączenia  ich  z urządzeniami  odwadniającymi,  a także  wykonania  na  pokryciu ewentualnych zabezpieczeń
eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę
pokrycia, 
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST)
i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.4 Odbiór pokrycia z blachy 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od
linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

• Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

• Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

• Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

8.5 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

• Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

• Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

• Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą
być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
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8.6 Zakończenie odbioru 

8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.1 Pokrycie dachu blachą 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
– oczyszczenie podkładu, 
– pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, kalenic, koszy,
narożników łącznie z pokwitowaniem lub 
– (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem płyt
i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów
i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2 Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3 Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

• PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

• PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

• PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć
dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

• PN-EN *506:2002 Wyroby  do pokryć  dachowych z metalu.  Charakterystyka wyrobów samonośnych
z blachy miedzianej lub cynkowej. 

• PN-EN  504:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z blachy
miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

• PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali
układanych na ciągłym podłożu. 

• PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

• PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

• PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

• PN-EN  502:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych
z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
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• PN-EN  507:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych
z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

• PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

• PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

• PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

• PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

• PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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