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A.    BRANśA   BUDOWLANA.

I. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą
być przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich
obiektów i elementów robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
wykonywanych w ramach realizacji obiektów Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowości Ostrowy.
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub
Szczegółowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki
określone w Umowie.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego
przez firmę Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. 99-300 Kutno ul. Wojska
Polskiego 10a , opisuje zasady rozwiązań techniczno - materiałowych określonych w
projekcie wykonawczym.
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niŜ
określono w projekcie wykonawczym, moŜliwe jest po akceptacji projektanta.
Zastosowanie innych materiałów lub urządzeń nie uniewaŜnia specyfikacji.
Wykonawca zobowiązany jest opracować:
- plan BIOZ,
- szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości,
atestów, certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,
- wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu,
- wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty,
zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do
wykonywania robót, kierowania robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków
transportu jak równieŜ informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaŜy w
zakresie BHP.
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają
akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
W zakres prac dotyczących niniejszego przetargu wchodzi: wykonanie prac
budowlanych części architektoniczno-konstrukcyjnej budynku technicznego,
zbiorników Ŝelbetowych reaktorów zbiornika osadu i przepompowni, ogrodzenia i
robót drogowych.
1.4. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające
Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaŜe Wykonawcy zgodnie z Umową Projekt
Wykonawczy i dokumentację uzupełniającą do wykorzystania podczas wykonywania
robót. Projekty te będą stanowić uzupełnienie do rysunków i materiałów
przekazanych podczas czynności przetargu i będą zawierały szczegóły
architektoniczne i konstrukcyjne dla kaŜdego obiektu.
1.5. Dokumentacja robocza
Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy
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jest to konieczne dla wykonania robót według rozwiązań alternatywnych
zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą
przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania
robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą
być włączone do cen jednostkowych robót. PowyŜsza dokumentacja powinna zostać
uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
1.6. Przekazanie placu budowy
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje
komisyjny przegląd placu budowy, a z przeglądu tego zostanie sporządzony protokół
określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia
zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody.
1.7. Tablice informacyjne
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie Ministra wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
1.8. Bezpiecze ństwo na placu budowy
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za
bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i
kradzieŜą materiałów i sprzęt oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz
wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót.
Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych
robotach budowlanych.
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i
mienia.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
Ŝe jest włączony w cenę umowną.
1.9. Dziennik Budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953). Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim.
1.10. Ochrona mienia publicznego i prywatnego
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego
przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca
odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak: rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze
swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu
rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w
sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia.
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1.11. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i
napowietrzne.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z
koniecznymi przełoŜeniami urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz
włączeniem tych robót do wszystkich programów prowadzenia robót.
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca
natychmiast zawiadomi odnośne władze i będzie z nimi współpracował przy
prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w
ten sposób koszty.
1.12. Ochrona środowiska
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony
środowiska przez cały czas trwania robót, a w tym między innymi za:
I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska.
II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z
odpowiednimi zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków
wodnych oraz stałych systemów odwodnienia. Dotyczy to równieŜ jakichkolwiek
zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót.
III. Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy
ograniczające emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom.
IV. Wykonawcy nie wolno uŜywać Ŝadnych materiałów posiadających wady (nowych
lub z odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska;
wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.
V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze
wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi
pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz.
VI. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia
środowiska zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczyć wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami
przemysłowymi i komunalnymi, a następnie przetransportować je na wysypisko
śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
1.13 Bezpiecze ństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa warunkach 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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.14. Ochrona przeciwpo Ŝarowa
Wykonawca winien podjąć wszelkie moŜliwe środki dla zapewnienia na czas
realizacji robót bezpieczeństwa poŜarowego. Wykonawca winien przestrzegać
wszystkie przepisy i zalecenia odnośnych władz w zakresie ochrony
przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany
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odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.15. Obci ąŜenie na o ś dla transportu kołowego
Wykonawca zapewni, Ŝe cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą
materiałów, nie przekroczy obciąŜeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na
placu budowy.
Wykonawca nie moŜe przekraczać dopuszczalnych obciąŜeń na warstwach
nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, Ŝe sprzęt budowlany nie będzie
powodował przekroczenia dopuszczalnych obciąŜeń podczas ruchu budowlanego na
obiektach i przepustach.
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym
zostaną zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym
dla roszczeń stron trzecich.
1.16. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
1.17. Zaplecze Wykonawcy
W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim
pracownikom odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie
rzeczywiste koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie,
zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp.) ponosi Wykonawca.
1.18. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z
polskim prawem budowlanym: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie ksiąŜki obiektu budowlanego
(Dz. U. Nr 135, poz. 882) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
2. MATERIAŁY
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w
szczegółowych ST.
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe
Wszystkie materiały uŜyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze
źródeł przez niego wybranych i zbadanych.
Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych
albo z importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa
zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.
Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie
przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert
równowaŜnych pod warunkiem, Ŝe zaproponowane materiały (i urządzenia) będą
posiadały parametry nie gorsze niŜ te, które są przedstawione w dokumentacji
technicznej.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie
podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano
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je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niŜ określono w
projekcie, naleŜy kaŜdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
2.2. Kontrola materiałów
Wszystkie materiały przewidziane do uŜycia podczas budowy będą przed
dopuszczeniem do robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom.
Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST nie mogą zostać
wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności
poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.
2.3. Przechowywanie materiałów budowlanych
Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich
jakości i przydatności do robót. Składowane materiały, jeŜeli nawet były badane
przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed
włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób
umoŜliwiający kontrolę materiałów.
Składowanie materiałów moŜe odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub
na terenie Bazy Wykonawcy.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich
pierwotnego stanu, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.
Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w
miarę moŜliwości z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna
zapewnić moŜliwość zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych
składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.
Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia składowisk powinna
zapewnić moŜliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej wyŜej podanych
ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o
parametrach zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu.
Kruszywo naleŜy składować oddzielnie wg przewidzianych w recepturach
asortymentów i frakcji, oraz w zasiekach uniemoŜliwiających wymieszanie się
sąsiednich pryzm. PodłoŜe składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze
odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
składowania.
2.4. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów
Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją
Projektową. Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne będą składowane w
miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu naleŜącego do
Zamawiającego materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do
realizacji Umowy, to Zamawiający moŜe przejąć nieodpłatnie ten nadmiar
materiałów, bez jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów poniesionych
przez Wykonawcę.
Zamawiający moŜe takŜe zobowiązać Wykonawcę do usunięcia nadmiaru
materiałów i doprowadzenia terenu do zadowalającego stanu.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie
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spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca
zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia
robót i utrzyma je w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze
szczegółowym programem ( pompa do betonu na samochodzie, środki transportu,
betoniarka, spawarka, rusztowanie). JeŜeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne
w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca zapewni odpowiednią ilość
sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie awarii.
Sprzęt budowlany będzie wyposaŜony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania.
Podczas ruchu cięŜarówek naleŜy zwracać uwagę aby skrzynia ładunkowa była
opuszczona.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający
zachowanie ich jakości i przydatności do robót.
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.
Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane uŜytkowanymi pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady organizacji robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we własnym zakresie projektami i
rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz
Projektem Organizacji Robót.
Uwagi ogólne
• Roboty naleŜy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i
zgodnie z instrukcją Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w
innych warunkach urządzenia naleŜy zabezpieczyć przed niekorzystnymi
wpływami atmosferycznymi.
• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje -
posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj
robót w danej specjalności budowlanej, są członkami Izby InŜynierów
Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia bhp.
• Pracownicy wykonujący prace montaŜowe muszą posiadać odpowiednie
kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub
uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej oraz aktualne
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.
• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu:
wykaz pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ,
wykaz materiałów wraz certyfikatami atestami i certyfikatami oraz zestawienie
sprzętu i maszyn jakich ma zamiar uŜyć do budowy.
• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy
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wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2. Zakres robót
Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą umowy na wykonanie obiektów Stacji
Uzdatniania Wody.
5.3. Etapowanie robót
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłoŜenia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji Programu Etapowania Robót. Program ten winien m.in.
uwzględniać następujące warunki: objęcie etapowaniem pełnego zakresu robót wg
pkt. 5.2. niniejszej ST, wzajemne skoordynowanie robót budowlanych, instalacji
wodkan, co i instalacji elektrycznych, robót drogowych, instalacyjnych i instalacji
oświetlenia.
6. KONTROLA JAKO ŚCI PRAC
6.1. System zapewnienia jako ści
6.1.1. Opis ogólny
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości
zawierającego metody prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie
sposobów wykonania w zgodności z wymogami Umowy.
Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca musi się upewnić przed rozpoczęciem robót, Ŝe Zamawiający zatwierdził
Plan do stosowania. Inspektor musi być przekonany, Ŝe Wykonawca rozumie zakres
robót oraz Ŝe metody pracy i kontroli jakości są zadowalające, zanim wyda
zezwolenie na rozpoczęcie robót.
6.1.2. Plan Zapewnienia Jako ści (PZJ)
Plan Zapewnienia Jakości naleŜy przygotować zgodnie z programem
przedstawionym
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1. Szczegółowy PZJ musi być przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciągu 6 tygodni
od chwili otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczęciu robót.
2. Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania
budowy i przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje
zestawienie metod stosowanych dla danych robót; takie zestawienia muszą
stanowić część szczegółowego PZJ. PZJ musi zawierać co najmniej niŜej
wymienione trzy części:
Cześć 1: Szczegóły ogólnej organizacji robót.
1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegóły dotyczące
współpracy pomiędzy Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą.
2. Formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu
Zapewnienia Jakości.
3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunków i specyfikacji
technicznych.
4. Schemat przedstawiający organizację zarządzania robotami przez Wykonawcę
wraz z powiązaniami pomiędzy Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i
podwykonawcami. Do schematu naleŜy dołączyć opis ogólny zawierający
nazwiska i obowiązki kadry zarządzającej.
5. Schemat przedstawiający zakład produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji,
a takŜe powiązania między nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz
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zespół kontroli jakości.
6. Opis organizacji kontroli jakości z danymi personalnymi osób.
7. Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie
Zapewnienia Jakości.
8. Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób z zewnątrz, których zdrowie
moŜe być naraŜone z powodu robót.
9. Wykaz wszystkich głównych materiałów i proponowanych dostawców.
10. Szczegóły dotyczące projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla
betonu i zaprawy cementowej.
11. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kaŜdego rodzaju czynności,
ze sporządzeniem wykazu badań i pomiarów.
12. Szczegóły dotyczące organizacji zewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy oraz
lokalizacja i organizacja laboratorium przeprowadzającego badania, wraz ze
szczegółami na temat urządzeń do wykonywania prób w laboratorium i na placu
budowy oraz sposoby regularnej kalibracji.
13. Zestawienie stałych punktów kontroli oraz czynności przygotowania kontroli przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru przed dalszą kontynuacją robót.
14. Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prób
i ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli.
15. Sposób postępowania w przypadku niezgodności z wymaganiami oraz personel
posiadający uprawnienia do określania sposobu postępowania, jaki naleŜy
zastosować w celu rozstrzygnięcia jakichkolwiek niezgodności.
16. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarządzanie dokumentacją zawartą w
PZJ.
Cześć 2: Sprawozdania metodyczne.
1. Sprawozdanie metodyczne zawierające kaŜdą czynność lub rodzaj robót
wyszczególnionych w ST wykazujące, Ŝe Wykonawca zrozumiał wymagania
Kontraktu oraz poczynił odpowiednie kroki w celu bezpiecznego wykonania robót
oraz zapewnienia wymaganej jakości robót.
2. Sprawozdania metodyczne muszą równieŜ zawierać szczegóły i opisy
przewidzianego do uŜycia sprzętu wraz z transportem oraz metody załadunku i
zabezpieczeń podczas transportu i wyładunku.
3. Sprawdzanie metodyczne musi zawierać szczegóły dotyczące składowania
poszczególnych rodzajów materiałów i elementów prefabrykowanych.
Część 3: Protokoły
Zaświadczenia z badań i kalibracji wszystkich urządzeń uŜywanych na placu budowy
oraz w laboratorium.
Dzienny protokół kontrolny stanowiący dziennik Kontraktu.
Zapis niezgodności zawierający metody rozwiązania problemu niezgodności.
6.1.3. System Kontroli Jako ści
System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniŜej:
1. Działania organizacyjne Wykonawcy, kaŜdego z podwykonawców i głównego
dostawcy wykazujące, Ŝe poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią
jakość prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.
2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdraŜania
przez personel placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel
niezaleŜny od personelu placu budowy.
3. Przygotowanie do załoŜenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby,
które będzie niezaleŜne od personelu placu budowy.
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4. Przygotowanie w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac
tymczasowych lub stałych prowadzonych przez Wykonawcę.
5. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje
Techniczne oraz polskie i zagraniczne normy państwowe.
6. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości w formie odpowiedniej do
komputerowego wprowadzania danych i ich aktualizacji, który będzie tworzyć
część Systemu Zarządzania Danymi.
6.1.4. Wstępne propozycje
W ciągu miesiąca od rozpoczęcia robót, Wykonawca przedłoŜy następujące
propozycje
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru:
- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawców głównych materiałów
oraz elementów prefabrykowanych,
- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawców,
- procedury otrzymania, przeglądu i zatwierdzenia Systemów Zapewnienia Jakości
dostawców i podwykonawców,
- procedury kontroli materiałów w miejscu dostawy,
- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektów
mieszanek.
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedłoŜenia pełnej dokumentacji.
13
6.1.5. Stale Punkty Kontroli
Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na piśmie o dacie zakończenia etapów
budowy. Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać ustalenia wybranych punktów
przeprowadzenia kontroli jako punktów zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów
Wykonawca będzie mógł kontynuować prace.
6.2. System kontroli jako ści Wykonawcy
6.2.1. Dane ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel,
sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów i robót.
System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez
Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. Wykonawca winien dostarczyć
Inspektorowi zaświadczenie, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach
dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
badawczych.
JeŜeli niedociągnięcia są tak powaŜne, Ŝe mogą wpływać ujemnie na wyniki badań,
Inspektor natychmiast wstrzyma zgodę na uŜycie badanych materiałów. Ponowne
dopuszczenie do uŜycia nastąpi dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone
w Specyfikacjach. JeŜeli jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca
powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z Umową. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora.
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6.2.2. Pobieranie próbek
Próbki powinny być wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor powinien mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę zastąpione prawidłowymi lub ulepszone. Pojemniki do
pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
6.2.3. Badania
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych stosować moŜna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich
zakończeniu.
6.2.4. Raporty z bada ń
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i
inspekcji i na Ŝyczenie udostępnić je Zamawiającemu.
6.2.5. Oplata za badania
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu
kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę w
ramach kosztów wliczonych do stawki jednostkowej poszczególnych robót.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w
jednostkach ustalonych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.
7.2. Zasady okre ślenia ilo ści robót
 Wszystkie pomiary długości, słuŜące do obliczeń pola powierzchni wykonanych
robót, będą wykonywane w poziomie, jeŜeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla
danych robót nie stanowią inaczej. Obmiar kubaturowych konstrukcji
budowlanych oraz konstrukcji inŜynierskich nastąpi na podstawie dokumentacji
projektowej.
Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable będą zmierzone
równolegle do podstawy lub fundamentu, ewentualnie ściany lub słupa obiektu.
7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie
braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
dziennika budowy.
W przypadku robót nadających się do obmiaru, niezaleŜnie od ich postępu (o
kaŜdym czasie), obmiaru dokonuje się:
- w przypadku miesięcznego fakturowania,
- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu)robót,
- w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót.
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zasady ogólne
Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres
trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancyjnym.
8.2. Odbiór cz ęści robót
Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub
etapu wykonanego w sposób zadowalający Inspektora.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami
w trakcie wykonywania robót,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- Dziennik Budowy.
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i
ST, uŜycia właściwych materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami
określonymi w pkt 1.6. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w
formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.
8.3. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie
realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor
po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do
odbioru.
Odbiór powinien być wykonany nie później niŜ 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji
Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję
odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.
8.4. Odbiór ko ńcowy
Wykonawca powiadomi Zamawiającego gdy uzna, Ŝe roboty zostały ukończone i są
gotowe do przejęcia i uŜytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz Ŝe
przygotował do odbioru niezbędne dokumenty. Odbioru końcowego dokonuje się po
zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny
wizualnej wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, Ŝe obiekt pod
względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do
odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moŜe powołać komisję
odbioru złoŜoną z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które
poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza
Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru
podejmie sam Zamawiający. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone
następujące dokumenty:
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym,
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających,
• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty
techniczne wydane przez dostawców materiałów i urządzeń,
• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną
jednostkę geodezyjną,
• projekt powykonawczy,
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• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i
obowiązującymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i
porządku terenu budowy,
• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzaleŜniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,
▪ protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących
usunięcia usterek,
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany,
prawidłowości i uzupełnienia,
• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją Projektową wbudowania materiałów.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru końcowego robót.
8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów
i wyników badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru
części i lub etapu robót, do których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja
powykonawcza),
- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne
ST wymagają sporządzenia ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych
zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robót,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z
ST i PZJ,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ
i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
8.6. Uchybienia
JeŜeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego
polecenia Zamawiającego, przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały,
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niezgodny z umową lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposób łamie Umowę,
to zamawiający moŜe wydać odpowiednie powiadomienie. JeŜeli wykonawca w ciągu
dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie starań w celu naprawy
zaniedbań, to Zamawiający moŜe wypowiedzieć umowę. W przypadku gdy
Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciąŜony karami lub innymi
naleŜnościami w następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający
jest upowaŜniony do obciąŜenia Wykonawcy całością powstałych kosztów lub taką
ich częścią, za jaką zdaniem Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny.
8.7. Ubezpieczenia
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany zawrzeć ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka budowy, obejmujące:
a) personel własny, swoich podwykonawców, Zamawiającego oraz osoby trzecie -
na przypadek śmierci lub uszkodzenia ciała oraz od odpowiedzialności cywilnej
w związku prawidłowość wykonywanymi pracami,
b) roboty do pełnej wartości odtworzenia, powiększonej o 15% dla pokrycia
kosztu rozbiórki , uszkodzonych lub zniszczonych elementów,
c) sprzęt Wykonawcy, środki transportu i materiały do pełnej wartości odtworzenia
oraz od odpowiedzialności cywilnej.
Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kopii polis oraz dowodów
opłacenia kolejnych składek ubezpieczeniowych.
JeŜeli zamawiający przed datą rozpoczęcia robót nie przedstawi kompletnych polis
ubezpieczeniowych oraz dowodu wpłaty składek, to Zamawiający:
- wstrzyma rozpoczęcie lub poleci wstrzymanie robót do czasu uzyskania dowodów,
Ŝe ubezpieczenie zostało zawarte, a za powstałe opóźnienia obciąŜy wykonawcę,
- zawrze odpowiednie ubezpieczenia opłaci składki, po czym poniesionymi
kosztami obciąŜy Wykonawcę
8.8. Usuwanie wad
Zamawiający moŜe powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad w wykonanych
robotach, w kaŜdym czasie przed upływem rękojmi. Wykonawca w moŜliwie
najkrótszym czasie przystąpi do ich usunięcia. W przypadku kiedy Wykonawca nie
usunie wad, Zamawiający będzie upowaŜniony do wykonania wszelkich niezbędnych
prac na koszt Wykonawcy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Cenę oferty nale Ŝy skalkulowa ć - metodą kalkulacji uproszczonej polegającą na
obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako suma
iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen
jednostkowych bez podatku od towarów i usług (wg. sposobu obliczenia ceny oferty
zawartego w umowie).
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych
zawartych w Specyfikacji Ogólnej obejmuje wszystkie warunki określone w ww.
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakichkolwiek sposób związane
z robotami, które wykonuje. Jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
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Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aŜ do
dnia, z którym nastąpi odbiór końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu,
jego innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich
roszczeń, strat, szkód i wydatków poniesionych w związku z niepoprawnie
wykonanymi robotami.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z
późniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z
późniejszymi zmianami)
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001
r.poz.627)
4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001r. Nr 124 poz. 1362)
5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z
1985r. Nr 12 z późniejszymi zmianami)
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w
sprawie ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 169)
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109 z 2004r.)
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - wyd.
Arkady 1989r.
12. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,
poz. 1555).
13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
późniejszymi zmianami
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r.
geotechnicznych sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz. 839)
15 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953).
16 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19
października 1998 r. w sprawie ksiąŜki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz.
882)
17 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.
133).



16

ST 01.01. ROBOTY ZIEMNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych wykonywanych w ramach realizacji obiektów Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych ze zdjęciem warstwy humusu wykonywanych w ramach robót
przygotowawczych, wykonaniem wykopów oraz zasypaniem wykopów.
2. MATERIAŁY
2.1. Do zasypywania wykopów naleŜy uŜyć gruntu przepuszczalnego dowiezionego,
o parametrach podanych w dokumentacji projektowej.
2.2. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest dopuszczalne w miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej.
2.3. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) moŜna stosować tylko grunty
niespoiste o następujących właściwościach:
• dobrej zagęszczalności, o wskaźniku róŜnoziarnistości „U" nie mniejszym niŜ 4
(Ŝwiry) lub 5 (pospółki i piaski),
• dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k" nie
mniejszym niŜ 8 (m/dobę).
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne".
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne".
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
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 obciąŜa Wykonawcę.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe
składowanie odspojonych gruntów, naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć przed
nadmiernym zawilgoceniem. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać i 3 cm dla gruntów
zwięzłych, ± 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokości wykopu wynosi ± 5 cm. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno
być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niŜ 1 m od poziomu terenu,
w odległości nie przekraczającej 20 m.
5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu moŜe być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia oraz
do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.
Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.
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W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla
prawidłowego wykonania robót, względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu), naleŜy dodatkowo
stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych
mechanicznie. Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót
ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubość zdejmowanej warstwy humusu
(zaleŜna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus naleŜy składować w
regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę
tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe
najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych
opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym
gruntem nieorganicznym.
5.3. Wymagania dotycz ące zagęszczenia i no śności gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w dokumentacji
projektowej.
JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je
dogęścić do wartości Is, wg dokumentacji.
5.4. Ruch budowlany
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po
nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną nie powodujących
uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania
podanych powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych.
5.5. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy
Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.
5.6. PodłoŜe wzmocnione (sztuczne)
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno być większe niŜ 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidywanych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie ± 1 cm.
Badania podłoŜa umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
5.7. Zasypki.
5.7.1. Zezwolenie na rozpocz ęcie zasypek.
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.7.2. Wykonanie elementów konstrukcyjnych.
Warunki szczegółowe wykonania zasypki.
Zasypki strefy pod nawierzchnie naleŜy wykonywać z gruntów piaszczystych, Ŝwiru
lub pospółki (zakres objęty umową) wg wytycznych projektowych z gruntów sypkich
o wskaźniku wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę. Zasypkę moŜna
zagęszczać ręcznie lub mechanicznie.
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W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
8931-02.
Porównanie modułów naleŜy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla
których nie jest moŜliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-8931-12.
Wskaźnik zagęszczenia, określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania
podane wyŜej.
JeŜeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN- 64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to
wykonawca powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności
optymalnej i powtórnie zagęścić. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być
zbliŜona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotność
ta wynosi mniej niŜ 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu naleŜy
polewać wodą. JeŜeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed
zagęszczeniem powinien być osuszony.
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego,
powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych
wilgotność optymalną gruntu moŜna przyjmować orientacyjnie:
• dla piasków, Ŝwirów - 10%.
Przy zagęszczaniu gruntu zasypki naleŜy przestrzegać następujących zasad:
• rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub
lekkim sprzętem mechanicznym,
• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej
liczbie przejść urządzenia zagęszczającego.
5.8. Odwodnienie wykopów
Zakresy robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych warunków
gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola usuni ęcia humusu
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia
humusu.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę
naleŜy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu (wraz
z pompowaniem),
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.
- Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami.
6.4. Kontrola wykonania zasypek
- Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w dokumentacji
projektowej, szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
• badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę,
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• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych
niŜ 20 cm),
• badania zagęszczenia wykonanej zasypki.

6.4.1. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki.
Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki
polegają na sprawdzeniu:
- grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania naleŜy
przeprowadzić nie rzadziej niŜ jeden raz na 500 m2 warstwy,
- przestrzegania ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i
mrozów,
- wykonywanie zasypki naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość
dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20% jej
wartości,
- jeŜeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie
jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru, to moŜe on nakazać wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy,
- osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,
- niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest
moŜliwe osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
- wykonywanie zasypki naleŜy przerwać w czasie duŜych opadów śniegu; przed
wznowieniem prac naleŜy usunąć śnieg z powierzchni juŜ wykonanej.
6.4.2. Sprawdzenie zag ęszczenia zasypki.
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez
Inspektora wpisem do dziennika budowy.
Ocenę wyników zagęszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza się w następujący sposób:
• oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów
odkształcenia Io, przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieŜącej
kontroli robót ziemnych,
• zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeŜeli spełnione będą warunki:
Is średnie nie mniej niŜ Is wymagane
Io średnie nie mniej niŜ Io wymagane.
2/3 wyników badań uŜytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a
pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niŜ 5% (Is) lub 10% (Io od wartości
wymaganej.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne".
7.2. Jednostka obmiarow ą
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.
Ilość zasypki określa się w m3 przestrzeni wypełnienia z uwzględnieniem zmian
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
• grubości poszczególnych warstw zasypki,
• wskaźnika zagęszczenia zasypki.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
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9.1 Normy:
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
• BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
27
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
• PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
• PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą
bromową.
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego.
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Ŝelazowego.
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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STB 02.01. ZBROJENIE BETONU STAL Ą KL A-0 do A-III
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia nie spręŜającego
(stalowymi prętami wiotkimi) betonu fundamentów, stropów i innych elementów
konstrukcji wykonywanych w ramach realizacji obiektów Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowości Ostrowy.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z:
a) przygotowaniem zbrojenia,
b) montaŜem zbrojenia,
c) kontrolą jakości materiałów.
Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie elementów konstrukcji.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogólne" oraz
zdefiniowanymi poniŜej.
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie.
Pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub Ŝebrowane o średnicy do 40 mm.
1.4.2. Zbrojenie niespr ęŜające.
Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej napręŜeń w sposób
czynny.
2. MATERIAŁY
2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych
zakresem niniejszego Kontraktu stosuje się klasę i gatunek wg poniŜszych danych:
Klasa A-0 – stal okrągła, gładka StOS. Klasa A-I - stal okrągła, gładka St3S. Klasa A-
III - stal okrągła, Ŝebrowana 34GS.
2.1.2.Własności stali zbrojeniowej.
Gatunek StOS:
• wytrzymałość charakterystyczna 220 MPa
• wytrzymałość obliczeniowa 190 MPa
Gatunek St3S:
• wytrzymałość charakterystyczna 240 MPa
• wytrzymałość obliczeniowa 210 MPa
Gatunek 34GS:
• wytrzymałość charakterystyczna 410 MPa
• wytrzymałość obliczeniowa 350 MPa
2.1.3. Wymagania przy odbiorze.
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w
którym ma być podane:
• nazwa wytwórcy,
• oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
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• nr wytopu lub nr partii,
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według
analizy wytopowej,
• masa partii,
• rodzaj próbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu
prętów (po dwie dla kaŜdej wiązki) muszą znajdować się następujące dane:
• znak wytwórcy,
• średnica nominalna,
• znak stali,
• nr wytopu lub nr partii,
• znak obróbki cieplnej.
KaŜda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. Przy odbiorze
stali naleŜy przeprowadzić następujące badania:
• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
• sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93 215,
• sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki
naleŜy pobrać z róŜnych miejsc kręgu.
Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą
wynik pozytywny.
2.1.4. Drut monta Ŝowy.
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego tzw.
wiązałkowego, jeŜeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych.
2.1.5. Podkładki dystansowe.
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub
zaprawy i tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane
do prętów.
3. SPRZĘT
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki,
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję
obsługi.
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i
pasowych urządzeń elektrycznych. 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
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu,
Ŝeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane
roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia.
5.2.1. Czyszczenie pr ętów.
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• Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry,
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.
• Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
• Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą
słodką.
• Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami
drucianymi ręcznie lub mechanicznie, lub teŜ przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekrojów poprzecznych prętów.
• Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem ciepłej wody.
• Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody.
• MoŜliwe są teŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Prostowanie pr ętów.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek.
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.3. Cięcie pr ętów zbrojeniowych.
Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu
materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z
dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy.
Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym.
5.2.4. Odgięcia pr ętów.
Pręty o średnicy do 16 mm moŜna wyginać na zimno na budowie.
5.3. Monta Ŝ zbrojenia.
5.3.1. Wymagania Ogólne.
Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III i A-0. Układ zbrojenia w
konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i
względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal
pokrytą co najwyŜej nalotem nie łuszczącej się rdzy.
Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na
działanie słonej wody.
MoŜliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niŜ przewidziane w
projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej
zgody Inspektora.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. Łączenie pr ętów za pomoc ą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).
• zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów,
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi,
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami
bocznymi,
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną,
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi,
• połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z
płaskownikiem w kształt teowy,
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• spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub
profilowanymi ze stali walcowanej, dwoma spawami bocznymi,
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stalą,
czterema spoinami bocznymi.
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych pr ętów na zakład (bez spajania).
Połączenia na zakład naleŜy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.
5.3.2.3. SkrzyŜowania pr ętów.
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy
1,6 mm, miękkim.
6. KONTROLA JAKO ŚCI
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z
projektem oraz podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania
zbrojenia podano poniŜej:
Określenie wymiaru Warto ść odchyłki
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub
zgrzewanych w długości elementu
- przy wymiarze do 1 m: ±5 mm
- przy wymiarze powyŜej 1 m.: ±10 mm
w rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion
- przy średnicy d < 20 mm: ±10 mm
- przy średnicy d > 20 mm: ±0,5 d
w połoŜeniu odgięć prętów: ±2d
w grubości warstwy otulającej: +10 mm, -0 mm
w połoŜeniu połączeń (styków) prętów: ±25 mm
Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę - zgodnie z punktem 2.1.3.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 kg. Do obliczenia naleŜności przyjmuje się teoretyczną
ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic
(m) pomnoŜoną odpowiednio przez ich cięŜar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza się
stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu
wiązałkowego.
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zgodno ść robót z projektem i Specyfikacj ą Techniczn ą.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora.
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
• pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie
z projektem i Specyfikacją Techniczną,
• inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robót.
8.2.2. Zakres robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
8.3. Odbiór ko ńcowy.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na
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rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
• zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
Ŝelbetowej,
• zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych
przekrojach,
• rozstawu strzemion,
• prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów,
• prawidłowości osadzenia kotew,
• zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST „Wymagania
Ogólne".
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
• PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
• PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
• PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
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STB 02.02. BETON KOD CPV 45223500-1
l. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych w ramach realizacji obiektów Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowości Ostrowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie betonu konstrukcyjnego, związanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowań,
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
- pielęgnacją betonu.
2. MATERIAŁY.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia
odpowiednich norm polskich.
2.1. Składniki mieszanki betonowej.
Beton C30/37 uŜyty do betonowania zbiornika powinien wykazać niŜej podane
właściwości:
- odpowiednie zagęszczenie krzywej przesiewu i wystarczający udział cząsteczek
mineralnych w betonie (<0,125 mm = ok. 350 – 400 kg/m3),
- niski wskaźnik wodno- cementowy (ok. 0,40 – 0,45),
- wysoki stopień hydratacji,
- brak rys,
Aby beton o niskim wskaźniku w/c nadawał się jeszcze do obróbki i zagęszczenia i
aby uniknąć pęcherzy powietrznych konieczne jest zastosowanie dodatku
uplastyczniającego (superplastyfikatora) SIKAMENT 400/30 lub SIKAMENT FF firmy
SIKA w ilości 1% wagi cementu uŜytego do betonu. Lub plastyfikatora ADDIMENT
BV3/BVT w ilości 0,5% wagi cementu uŜytego do betonu.
Wysoki stopień hydratacji oraz brak rys osiąga się przez staranną pielęgnację
(utrzymanie betonu przez dłuŜszy czas w stanie wilgotnym, co moŜna uzyskać
stosując cykliczne zraszanie powierzchni betonu wodą lub uŜycie środka do
pielęgnacji betonu Antisol-E firmy SIKA, względnie ADDIMENT NB1.
DąŜenie do otrzymania moŜliwie zwartej i równomiernej struktury stwardniałego
betonu wymaga odpowiedniego doboru uziarnienia oraz wystarczającej zawartości
cząstek mineralnych w betonie. Wpływa to równieŜ pozytywnie na urabialność
świeŜego betonu.
Odpowiednią ilość cząstek mineralnych w stosie okruchowym noŜna uzyskać
dodając mikrokrzemionki SILICAFURME np. SIKAFURME, SIKACRETE w ilości ok.
30 kg/m3 lub popiołów lotnych.
Do betonu naleŜy stosować cement hutniczy CEM III/A 32,5 Na w ilości do350
kg/m3, charakteryzujący się m. inn.:
- niskim ciepłem hydratacji,
- powolnym narastaniem wytrzymałości początkowej,
- wysoką odpornością na korozję alkaliczną,
- wydłuŜonym czasem wiązania,
- stabilnymi parametrami jakościowymi,
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- wysoką odpornością na działanie czynników korozyjnych,
- zmniejszoną tendencją do występowania wykwitów,
- jasną barwą,
- bardzo dobrą dynamiką narastania wytrzymałości w długich okresach,
- niskim skurczem.
Beton naleŜy zagęszczać wibratorami wgłębnymi o wysokiej częstotliwości.
Ściany naleŜy betonować warstwami o wysokości ok. 20 cm.
Beton naleŜy poddawać mokrej pielęgnacji przez okres min. 7 dni od zabetonowania
konstrukcji w celu ograniczenia odkształceń skurczowych.
W przypadku wystąpienia ujemnych temperatur w czasie betonowania i wiązania
betonu, zaleca się zastosowanie dodatków przyspieszających wiązanie betonu np.
ADDIMENT FSI lub SIKA Frostschutz Antifreeze w ilości do 1% wagi cementu
uŜytego do betonu.
W okresie podwyŜszonych temperatur latem do betonu naleŜy dodawać środki
opóźniające wiązanie betonu np. ADDIMENT VZ4 w ilości 0,3% wagi cementu
zuŜytego do betonu lub SIKA Retarder w ilości 1,5% wagi cementu.
ŚwieŜy beton naleŜy chronić przed wpływem wiatru i mrozu bądź wysokich
temperatur i nasłonecznieniem poprzez przykrycie jego powierzchni matami
słomianymi lub folią PE.
2.1.1. Cement - wymagania i badania
Rodzaj i marka cementu
Do betonu klasy do C15/20 dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
marki 32,5. Do betonów klas wyŜszych stosować cement hutniczy CEM III/A 32,5.
Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000
Świadectwo jakości cementu
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz
z wynikami badań.
Badania podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący od kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy
PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.
2.1.2. Kruszywo
Do betonów naleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg
PNB-06712.
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie
postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niŜszej niŜ klasa
betonu.
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności
zleca się stosowanie kruszywa o marce nie niŜszej niŜ 20.
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2
mm) i grubego (powyŜej 2 mm), podano w załączniku 1 do normy PN-B-06250.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej
o wymaganej konsystencji przy moŜliwie najmniejszym zuŜyciu cementu i wody,
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.
Do betonu do konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy stosować kruszywo przechodzące
przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.
W zaleŜności 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 leŜącymi w jednej płaszczyźnie
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prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem 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 wykaŜą niezgodność cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-86/B-06712, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).
W celu umoŜliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej naleŜy
prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości
frakcji 0-2 mm.
2.1.3. Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy. Wodę do betonu
przewiduje się czerpać z wodociągów lokalnych. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu
napowietrzającym, uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie
betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco -
uplastyczniających i przyspieszająco - uplastyczniających. Domieszki do betonów
muszą posiadać atest producenta.
2.2. Beton
Na budowie naleŜy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z
wytwórni betonu.
Beton musi spełniać wymagania normy PN-EN 206-1
2.2.1. Skład mieszanki betonowej
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane,
niezaleŜne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inŜyniera budownictwa.
Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium
badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie
mieszanki moŜe nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.
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 ułoŜenie 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,
- przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza
niŜ 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą
1,3 RbG.
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np.
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyŜszonej temperatury), naleŜy
uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu.
- konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej,
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Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej
składu i następnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badań:
- metodą Ve - Be
- stoŜka opadowego
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną , nie mogą
przekraczać:
- +/- 20% wartości wskaźnika Ve - Be
- +/- 10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym
3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego
aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu.
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.
Do zagęszczania mieszaki betonowej naleŜy stosować:
• przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65
odległości między prętami zbrojenia leŜącymi 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. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Środki do transportu betonu:
• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami),
• ilość gruszek naleŜy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:
• 90 min. - przy temperaturze + 15°C
• 70 min. - przy temperaturze + 25°C
• 30 min. - przy temperaturze + 30°C
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogramrobót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane
roboty betonowe.
5.2. Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić w oparciu o szczegółowy program i
dokumentację technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora, 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.
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Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w
szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego 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 normy PN-EN
206-1
5.3. Betonowanie
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji
umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie 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 naleŜy
sprawdzić:
• połoŜenie zbrojenia
• zgodność rzędnych z projektem
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,74m od
powierzchni na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy
mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m.) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m.).
5.3.2. Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki:
Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością
min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości
między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na
głębokość 5-8 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 naleŜy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z
rysunkami, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna
ona być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. Powierzchnia betonu w
miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia
betonu stwardniałego ze świeŜym, przez:
• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałych luźnych okruchów betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego,
• zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego
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zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o
grubości 5mm
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem
betonowania.
- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno odbyć się później niŜ w ciągu 3 godzin lub po
całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C,
to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
- Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu.
5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe 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 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i
stosowanych materiałów.
- JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy
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.
PowyŜsze 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 zale Ŝności od warunków atmosferycznych.
- Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie
niŜszych niŜ 5°C, zachowuj ąc warunki umoŜliwiające 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 -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki
betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili opróŜnienia betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35°C.
- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia
betonu, naleŜy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.5. Pielęgnacja betonu
5.5.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
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- Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z
betonu i chroniącymi beton przed deszczem temperaturze nasłonecznieniem.
- Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C nale Ŝy nie później niŜ 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 +15°C i wy Ŝszej, beton naleŜy polewać w ciągu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni
jak wyŜej.
- Przy temperaturze otoczenia poniŜej +5°C betonu nie nale Ŝy polewać.
- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a
takŜe gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy .
- 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.
- ObciąŜenie świeŜo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa.
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu
5.6.1. Równo ść 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, Ŝe otulenie zbrojenia
betonu będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niŜ
0,5% powierzchni.
5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodze ń.
Po rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy:
- wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu,
- raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać
równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.
5.7. Deskowanie (szalunki)
5.7.1. Uwagi ogólne.
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
określonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanomontaŜowych
- tom I Rozdział 5 - wyd. Arkady Warszawa 1989r.
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych:
a) parciem świeŜej 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 montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia,
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
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5.7.2. Materiały
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych
(sklejka, płyty pilśniowe). Deskowania naleŜy wykonywać z desek iglastych III lub IV
klasy. Minimalna grubość desek 32 mm, maksymalna szerokość 18 cm.
Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inspektora Nadzoru, innych typów szalunków.
Do szalowania zbiorników naleŜy uŜywać szalunków metalowych inwentaryzowanych
systemowych.
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 uŜywane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie uŜywać deskowań o
zniszczonej powierzchni.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Badania kontrolne betonu
6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie naleŜy w trakcie betonowania
pobrać próbki kontrolne zgodnie z EN 12350-1 (tab. 17,18).
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania,
a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą.
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od
przewidzianej dla danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek
wyciętych z konstrukcji.
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy 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 InŜyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym,
lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości
betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. JeŜeli wyniki tych badań będą
pozytywne, to beton moŜna uznać za odpowiadający wymaganej klasie.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na
ściskanie w okresie wcześniejszym od 28 dni.
Partia betonu moŜe być zakwalifikowana do danej klasy, jeŜeli jego wytrzymałość
określona na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-EN 206-
1
6.2. Tolerancja wymiarów
6.2.1. Uwagi ogólne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie naleŜy rozumieć jako wymiary
minimalne.
Podane niŜej tolerancje wymiarów naleŜy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy
rysunki nie przewidują inaczej.
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia konstrukcji.
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:
• na 1 m. wysokości - 5 mm
• na całą wysokość konstrukcji - 20 mm
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• 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 2,0 m z
wyjątkiem powierzchni podporowych:
• powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
• powierzchni górnych - +/-8 mm
Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +1-5 mm
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Płaci się za wykonaną i
wbudowaną ilość betonu, zgodnie z projektem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zgodno ść robót z projektem i Specyfikacj ą.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z
projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót.
8.2.2. Zakres robót
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne
stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
8.3. Odbiór ko ńcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w
Dzienniku Budowy zakończeń robót betonowych i spełnieniu innych warunków
dotyczących tych robót zawartych w umowie.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
▪ PN - B-04300 - Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.
▪ PN - B-30000 - Cement portlandzki.
▪ B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
▪ B-30002 - Cementy specjalne.
▪ B-30011 - Cement portlandzki szybkotwardniejący.
▪ 88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
▪ 87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
▪ 86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
▪ 76/B-06714/00 - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
▪ 76/B-06714/10 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości.
▪ 76/B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych.
▪ PN-78/B-06714/13 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
pyłów mineralnych.
▪ PN-91/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
▪ PN-78/B-06714/16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.
▪ PN-77/B-06714/18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
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▪ PN-91/B-06714/34 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności
alkalicznej.
▪ PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości.
▪ PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania
domieszek na beton.
▪ PN-EN 206-1 – Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
▪ PN-63/B-06261 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
▪ PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
▪ PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka
Schmidta typu N.
▪ PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
▪ PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
▪ BN-66/7113-10 9- Sklejka szalunkowa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - Arkady
Warszawa  1989 r.
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STB 02.03. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych elementów budowlanych
wykonywanych w ramach realizacji obiektów Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowości Ostrowy
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające
wykonanie izolacji wodochronnych.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.
Izolacja w budynku technicznym ma być zrealizowana przy zastosowaniu
następujących materiałów:
- blacha dachówkowa
Izolacje elementów zbiorników naleŜy wykonać w sposób następujący:
Płytę denną naleŜy pomalować od środka zbiornika powłoką ochronną o łącznej
grubości 1,50 mm z Ŝywicy epoksydowej ASODUR TE dwukrotną powłoką.
Styk roboczy ścian naleŜy uszczelnić tak samo jak styk ściany z dnem.
Do poziomu nasypu ziemnego od strony nasypu , ścianę naleŜy izolować dwu
warstwową powłoką z dyspersji asfaltowo- gumowej typu COMBIFLEX , a od wnętrza
tą samą dwukrotną powloką co dno czyli z Ŝywicy epoksydowej ASODUR GMB
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały izolacyjne naleŜy transportować i składować w sposób wskazany w
normach państwowych lub świadectwach ITB.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.2 Opis ogólny.
Izolacje naleŜy wykonać wg wytycznych producenta.
6. KONTROLA JAKO ŚCI
Warstwy izolacji powłokowej winny posiadać następujące właściwości:
• Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujące rysy uszczelnienie elastyczne.
• Natychmiast odporne na deszcz.
• SzybkowiąŜące.
• Wiązanie postępuje nawet przy odcięciu powietrza.
• Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 ° C mo Ŝliwe juŜ po 24 godzinach.
• MoŜliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie wałkiem.
• MoŜliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i
suchych podłoŜach.
Zastosowanie:
Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych przeciw:
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• wilgoci gruntowej,
• wodzie bezciśnieniowej,
• wodzie ciśnieniowej (przy odpowiedniej konstrukcji).
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:
- po dostarczeniu materiałów na budowę,
- po przygotowaniu podłoŜa,
- po wykonaniu warstwy izolacyjnej.
Przy odbiorze materiałów naleŜy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone
przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiór podłoŜa powinien obejmować sprawdzenie:
- wytrzymałości, równości, czystości podkładu.
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie:
- grubości i ciągłości warstwy izolacji,
- poprawności obrobienia naroŜników i przebić,
- warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do
podłoŜa.
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu
- ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem,
- występowania ewentualnych uszkodzeń.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz. U. Nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
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STB 03.01 ŚCIANY MUROWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH, PUSTAKÓW
CERAMICZNYCH I CEGŁY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót murowych z bloczków betonowych wykonywanych w ramach realizacji
obiektów Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie ścian murowanych.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dla materiałów
2.1.1. Pustaki ceramiczne, cegła ceramiczna, cegła klinkierowa
Cegły wypalane z gliny powinny mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach wg
producenta. Cegły muszą spełniać wymagania normy oraz posiadać Certyfikat
Bezpieczeństwa. Cegły słuŜą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, budowy
kominów.
2.1.2. Zaprawy murarskie
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę naleŜy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie
wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna być zuŜyta:
- zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godzin,
- zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych naleŜy stosować
piasek
rzeczny lub kopalny. Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630.
Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie
marek w zaleŜności od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.
(1) Cement
Do wykonania zapraw naleŜy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5
wg normy PN-B-19701.
(2) Wapno hydratyzowane
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw)
odpowiada normie PN-B-30302.
W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na
24 do 36 godzin przed jego uŜyciem.
(3) Kruszywo
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w
formie naturalnej i muszą odpowiadać normie PN-B-06711.
3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
4.1. Transport
• Transport bloczków betonowych, pustaków i cegły odbywa się na paletach w
pakietach zabezpieczonych folią.
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• Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
4.2. Magazynowanie
• Bloczki betonowe pustaki szczelinowe i cegłę naleŜy składować na placu budowy
na składowisku otwartym.
• W okresie zimowym naleŜy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.
5.2 Wymagania przy wykonywaniu robót murowych
1. Przed przystąpieniem do murowania ścian naleŜy odebrać roboty ziemne i
fundamentowe sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru tych robót.
2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów naleŜy sprawdzić wymiary oraz kąty
skrzyŜowań ścian fundamentowych.
3. Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do
odsadzek, wyskoków, otworów itp.
4. Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. RóŜnica
poziomów poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 m dla murów
z bloczków i pustaków.
5. Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
6. KaŜda ściana powinna być wykonana z materiału jednego wymiaru i jednej klasy.
7. Izolację wodoszczelną naleŜy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm
nad terenem, a dla ścian z bloczków betonu komórkowego 50 cm nad terenem.
8. Roboty murowe moŜna prowadzić w temperaturze poniŜej 0°C pod warunkiem
stosowania środków umoŜliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w
warunkach zimowych, określonych w odpowiednich przepisach.
9. W przypadku przerwania robót na dłuŜszy czas, wierzchnie warstwy murów
powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.
6. KONTROLA JAKO ŚCI
6.1. Bloczki betonowe
Dostarczone na budowę bloczki betonowe muszą spełniać wymagania określone w
niniejszej ST oraz być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.
Odbioru dokonuje się komisyjnie.
Do kaŜdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, Ŝe odpowiadają one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
6.2. Pustaki i cegła
Dostarczone na budowę pustaki i cegły muszą spełniać wymagania określone w
niniejszej ST oraz być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.
Odbioru dokonuje się komisyjnie.
Do kaŜdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, Ŝe odpowiadają one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
6.2. Zaprawa cementowo-wapienna
Badanie zaprawy budowlanej
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, naleŜy kontrolować:
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-konsystencję,
-markę,
zgodnie z PN-B-14501.
1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500.
Badanie polega na określeniu głębokości zanurzenia stoŜka pomiarowego w
zaprawie.
2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z
PN-B-04500.
Badanie polega na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na próbkach w
formie beleczek o wymiarach 4x4x16cm.
7. OBMIAR ROBÓT
• Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na
podstawie rysunków roboczych.
• Nakład liczony na 1 m3 ściany.
• Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami.
• Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych.
• Z obmiarów murów odlicza się otwory drzwiowe i inne.
• Nie odlicza się bruzd na instalację gniazd.
• Powierzchnię otworów, w których ościeŜnice obmurowane są jednocześnie ze
wznoszeniem muru mierzy się w świetle ościeŜnic.
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT
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 uŜytych 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 l/4c, l/2c i lc równa odpowiedniej odchyłce
wymiaru cegły,
- w grubości murów ponad lc pełnych +/-10mm,
- w grubości murów ponad lc szczelinowych +/-20mm,
- wymiary otworów o wielkości do lOOcm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm
na wysokość,
- wymiary otworów o wielkości ponad lOOcm: +10/-5mm na szerokość, +15/-
10mm na wysokość,
- grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm,
- grubość spoin poziomych murów na zaprawie: lOmm +/-5mm,
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny:
dla murów spoinowanych: 3mm/lm. i lOmm dla całej ściany
dla murów nie spoinowanych: 6mm/lm. i 20mm dla całej ściany
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- odchylenie krawędzi od linii prostej:
dla murów spoinowanych: 2mm/lm. najwięcej lszt./2m.
dla murów nie spoinowanych: 4mm/lm. najwięcej 2szt/2m.
- odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego:
dla murów spoinowanych: 3mm/lm., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku
dla murów nie spoinowanych: 6mm/lm., lOmm/kondygnację, 30mm/wysokość
budynku
- odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi kaŜdej warstwy:
dla muru spoinowanego: lmm/lm., 15mm/długość budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/lm., 30mm/długość budynku
- odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem:
dla muru spoinowanego: lmm/lm., lOmm/długość budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/lm., 20mm/długość budynku
- odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu:
dla murów spoinowanych: 3mm
dla murów nie spoinowanych: 6mm
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wykonane roboty murowe z bloczków betonowych wg obmiaru są płatne na
podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio:
- zakup materiału, transport,
- złoŜenie materiałów do magazynu na placu budowy,
- ustawienie i demontaŜ rusztowań,
- przygotowanie zaprawy,
- wymurowanie ścian z wykonaniem naroŜy,
- posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Normy:
• PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy róŜnymi
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).
• PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
• PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
• PN-B-30000 Cement portlandzki.
• PN-B-30020 Wapno
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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STB 05.01. ELEMENTY STALOWE
KOD CPV 45223110-0
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów stalowych
w ramach realizacji obiektów Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie elementów stalowych zamontowanych przy obiektach
kubaturowych.
2. MATERIAŁY
Do wykonania elmentów stalowych naleŜy zastosować stale gatunków wg wymagań
projektowych - zgodnie z rysunkami. Projekt przewiduje wykonanie elementów ze
stali kwasoodpornych oraz ze stali zwykłych cynkowanych ogniowo, a niektórych
malowanych lub lakierowanych.
Stal wbudowana musi posiadać atest hutniczy.
3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora.
4. TRANSPORT
Wysyłki elementów montaŜowych moŜna dokonywać dopiero po wykonaniu
zabezpieczeń antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni.
Elementy powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby
podczas transportu zapewniona była stateczność oraz wykluczona moŜliwość ich
uszkodzenia.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane
roboty
5.2. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.
5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe.
(1) Cięcie materiału
Cięcia elementów moŜna dokonywać gazowo (tlenowo) przy uŜyciu urządzeń
automatycznych lub półautomatycznych.
Arkusze nie obcięte w hucie naleŜy obcinać co najmniej 20 mm z kaŜdego
brzegu, ostre brzegi naleŜy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie.
Przy cięciu tlenowym moŜna pozostawić bez obróbki te brzegi, które mają być
poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania.
(2) Prostowanie i gięcie elementów
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku,
gdy promienie krzywizny R są mniejsze niŜ graniczne dopuszczalne wartości
podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza się odkształcania na zimno
elementów ze stali o grubości ponad 12 mm.
W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania naleŜy dokonywać na
gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie
niŜszej niŜ 950°C. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy
większy niŜ obszar odkształcony. Chłodzenie elementów powinno odbywać się
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wolno, w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 5°C bez u Ŝycia wody.
Po wyprostowaniu naleŜy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i
spoinach.
(3) Przygotowanie elementów do spawania
Ukosowanie brzegów elementów moŜna wykonywać ręcznie, mechanicznie
lub palnikiem tlenowym usuwając zgorzeliny i nierówności.
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry
charakteryzujące powierzchnie cięcia wg PN-M-69774 nie były większe niŜ dla
klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe niŜ klasy
3-3-3-3.
Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi 20% grubości materiału
ciętego, lecz nie więcej niŜ 1,5 mm.
Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione naleŜy bezwzględnie obrobić
mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na głębokość 1 mm.
Brzegi i rowki do spawania naleŜy przygotować zgodnie z PN-M-69014 oraz PNM-
69015.
(4) Roboty spawalnicze
NaleŜy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowaną
technologią spawania.
5.2.2. Przechowywanie elementów stalowych
Elementy stalowe na placu budowy naleŜy układać na podkładach izolujących je od
bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą.
Elementy naleŜy ta układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz nich
wód opadowych lub śniegu oraz zapewnić ich stateczność i zabezpieczyć przed
trwałym odkształceniem
5.2.3. Monta Ŝ elementów stalowych na budowie
- Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość
winna być poddana regulacji i sprawdzeniu zgodności kształtu z wymogami
dokumentacji projektowej.
- Przed przystąpieniem do usuwania podparć montaŜowych naleŜy dokonać kontroli
i odbioru wszystkich połączeń montaŜowych.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Elementy stalowe podlegają kontroli w następującym zakresie;
- bieŜącej kontroli wykonawstwa w wytwórni,
- sprawdzeniu stopnia czystości przed przystąpieniem do robót malarskich,
- kontroli jakości spawania.
6.1. Kontrola na budowie
1. Dostarczone na budowę elementy powinny byś odebrane pod względem:
- kompletności dostawy,
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową,
- pod względem stanu technicznego,
- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,
2. Do kaŜdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być
dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, Ŝe
odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Elementów nie spełniających tych wymagań nie naleŜy wbudowywać w obiekty.
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub
składowania, naleŜy usunąć przed montaŜem.
6.2. Tolerancja wymiarów
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6.2.1. Uwagi ogólne
Podane niŜej tolerancje wymiarów naleŜy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy
projekt nie przewiduje inaczej.
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia elementów.
1. W zakresie montaŜu elementów stalowych:
- sprawdzenie wykonanego elementu z dokumentacją projektową,
- wykonanie pomiarów sprawdzających , sprawdzenie wielkości odchyłek w
stosunku do wielkości określonych w projekcie,
- sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montaŜowych i kotwienia,
2. W zakresie połączeń śrubowych:
- zastosowanie w połączeniach właściwych śrub, -jakość wyrobów śrubowych,
- przygotowania powierzchni styku,
- sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem,
- sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami spręŜającymi dokonuje się w ilości 10%
śrub, a jeŜeli liczba śrub jest mniejsza niŜ 20 - dwa połączenia,
- sprawdzenia połączeń śrubowych naleŜy dokonać zgodnie z PN-B-06200.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru elementów stalowych jest 1 kg lub 1 szt.
CięŜar właściwy stali naleŜy przyjmować wg PN. Naddatki wynikające z
zastosowania przez wykonawcę elementów zamiennych o większych niŜ potrzeba
wymiarach nie są wliczone do tonaŜu.
1. CięŜar śrub, nakrętek oraz podkładek wlicza się do tonaŜu konstrukcji wg ich
nominalnego cięŜaru i wymiarów.
2. Nie wlicza się do tonaŜu powłok ochronnych.
3. CięŜar spoin wlicza się do tonaŜu wg nominalnych wymiarów. Nadlewek,
wydłuŜeń itp. nie uwzględnia się. Nie potrąca się tonaŜu otworów i wycięć o
powierzchni mniejszej od 0,01 m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.1. Odbiór robót warsztatowych
Odbiór zakończony sporządzeniem protokołu, do którego naleŜy dołączyć wszelkie
niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a takŜe świadectwo jakości
wykonania wystawionym przez wytwórcę.
8.3. Odbiór ko ńcowy
Zakres czynności odbioru końcowego określony jest w specyfikacji Wymagania
Ogólne oraz w Umowie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa uwzględnia:
1. w zakresie wykonania elementów stalowych:
- dostarczenie wszystkich czynników produkcji,
- przygotowanie i dostarczenie rysunków warsztatowych,
- czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obróbkę maszynową, pasowanie, ukosowanie,
spawanie,
- montaŜ i obróbkę termiczną,
- kontrolę kwalifikacji spawaczy,
- prowadzenie badań robót spawalniczych wraz z zastosowaniem metod
nieniszczących,
2. w zakresie montaŜu na budowie:
- montaŜ wstępny z regulacją geometrii,
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- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterów,
- stałe połączenia elementów stalowych przez spawanie i skręcanie na śruby,
- wykonanie osłon dla robót spawalniczych,
- badania połączeń,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
• PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
• PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
• PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki.
• PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i
niskostopowej.
• PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki
walcowane na gorąco.
• PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i
niskostopowych.
Przygotowanie brzegów do spawania.
• PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegów do spawania.
• PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i
niskostopowych.
Przygotowanie brzegów do spawania.
• PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogólne wymagania i badania.
• PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości.
• PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
• PN-M.-69770 Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach
doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania.
• PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na
podstawie radiogramów.
• PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych.
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STB 07.02. RYNNY I RURY SPUSTOWE ORAZ OPIERZENIA BL ACHARSKIE
KOD CPV 45261320-3 I 45261213-0
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montaŜu
i odbioru rynien i rur spustowych i opierzeń blacharskich w ramach realizacji
obiektów Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umoŜliwiające i mające na celu montaŜ rynien i rur spustowych z blachy stalowej
w systemie.
2. MATERIAŁY
Rynny, rury spustowe, a takŜe inne materiały potrzebne do montaŜu powinny
posiadać atest ITB oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny.
Uchwyty systemowe. Blachy stalowe powlekane
3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
W celu uniknięcia niepoŜądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być
składowane i transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max. wysokość
magazynowania -Im.
Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami
naleŜy zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu
powinien być unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania
elementów i rzucania.
Transport blach powinien je zabezpieczyć przed opadami, oraz kondensacją pary
wodnej. W czasie transportu naleŜy unikać rzucania arkuszy, jak równieŜ
przeciągania ich po nierównym podłoŜu. Powstałe w czasie transportu uszkodzenia
mogą ujawnić się dopiero po wykonaniu pokrycia, pod wpływem działania
temperatury i opadów.
Blacha musi być składowana na płaskiej, czystej i gładkiej powierzchni,
wentylowanych pomieszczeniach lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kręgi muszą
być odizolowane od gruntu, np. przez ułoŜenie na paletach. Blachy naleŜy chronić
przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi materiałami mogącymi
spowodować korozję chemiczną.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacyjny i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą
wykonywane.
5.3 Wymagania przy wykonywaniu robót
Wykonanie i montaŜ zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta.
6. KONTROLA JAKO ŚCI
6.1. Rynny i rury spustowe
Wymagania techniczne:
Blacha pierwszej klasy jakości.
Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywać:
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- 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,
- długość blachy -±20,
Materiał:
- wg BN-0642-46,
- stal w gatunku StO i St 1 - 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 zamówienie klienta).
Badania, rodzaj badań:
- oględziny powierzchni,
- sprawdzenie wymiarów,
- sprawdzenie masy Im 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-03 021,
• wadliwość dopuszczalna - max 4.0%,
• pobieranie próbek do sprawdzenia masy 1 m dł. blachy naleŜy przeprowadzić na
jednej wybranej paczce blach z partii,
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• 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 naleŜy zwaŜyć, 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 kaŜdej partii zaświadczenie o jakości,
zawierające co najmniej:
- nazwę i znak wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu,
- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy.
Wytwórca jest takŜe zobowiązany wystawić dla kaŜdej partii atest.
Blacha powlekana dostępna jest w postaci:
- arkuszy o szerokości 500-1000 mm i długości 3000 mm,
- kręgówszer.500-1000mm.
Zastosowana blacha powinna cechować się:
- grubością 0,6 mm,
- cięŜarem 5,04 kg/m2'
zachowaniem dopuszczalnych tolerancji wymiarowych:
- dla arkuszy:
na szerokość +2,5 mm, -0,5
na długość +10 mm, -0 mm na grubość ±0,025 mm
- dla kręgów:
na szerokość +1,5 mm, -0,5 mm
na długość +300 mm, -0 mm
na głębokość ±0,025 mm
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową rynien i rur spustowych jest mb, a dla blachy kg.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rynny i rury spustowe
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi
w ST, dokumentacji projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie:
- wymiarów,
- rozstawu,
- wykonania rynien oraz połączeń,
- rozmieszczenia uchwytów: co 50 - 80 cm,
- sprawdzenia spadków podłuŜnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą wody
spadek rynny nie moŜe być mniejszy niŜ 0,5%,
- usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłuŜenie
powierzchni przekrycia brzeg zewnętrzny rynny powinien być niŜej o 10 mm od
brzegu wewnętrznego.
- prostoliniowości: 3mm/2m,
- szczelności, obecności dziur i pęknięć,
- pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością
do 5 mm:
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odchylenie od pionu nie moŜe przekraczać 20mm/10m.
8.3. Odbiór podkładu pod opierzenia
Odbiór podkładu naleŜy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót pokrywczych,
naleŜy sprawdzić:
- równość podkładu,
- prawidłowość ukształtowania spadku.
Wyniki odbioru podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy.
8.4. Odbiór obróbek (opierzenia)
Po wykonaniu obróbek naleŜy dokonać odbioru prac, pod kątem:
- wyglądu zewnętrznego pokrycia,
- odchyleń rąbków od linii prostych (tolerancja ±5 mm),
- mocowania arkuszy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Roboty montaŜowe rynien i rur spustowych wg obmiaru są płatne na podstawie
ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio:
- zakup materiału,
- transport na plac budowy i miejsce prac,
- zmagazynowanie na placu budowy,
- montaŜ rynien i rur spustowych, ich uchwytów, opierzeń blacharskich oraz wszelkie
prace z nimi związane,
- posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Normy:
• 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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STB 08.01. PODŁOśA BETONOWE
KOD CPV 45262370-5
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru podłoŜy betonowych pod posadzki w ramach realizacji obiektów
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające
i mające na celu wykonanie podłoŜy betonowych.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały
Beton do podłoŜy.
▪ Beton moŜe 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.
▪ Receptura betonu, wg której jest on sporządzany w wytwórni powinna być
przedłoŜona do akceptacji Inspektora.
▪ Beton musi spełniać następujące wymagania:
- wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie,
- nasiąkliwość nie większą niŜ 9%.
▪ Warunki wykonania i odbioru robót betonowych podano w ST Beton.
3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Środki do transportu betonu:
• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami),
• ilość gruszek naleŜy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:
• 90 min. - przy temperaturze + 15°C,
• 70 min. - przy temperaturze + 25°C,
• 30 min. - przy temperaturze + 30°C.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonaniu podłoŜy zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.
5.3. Opis ogólny
PodłoŜa betonowe naleŜy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać
m.in. rodzaj, grubość warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie
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wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niŜszą niŜ
12 MPa.
W podłoŜach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w
miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
- oddzielające podkład wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych
elementów budynku,
- w miejscach, gdzie występują w podkładzie napręŜenia rozciągające,
- wzdłuŜ linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciąŜenia uŜytkowe,
b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niŜ 6 m, przy czym powierzchnia
pola zbliŜonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2,
5.4. Wykonanie podłoŜy betonowych
1 Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5°C.
2 PodłoŜe lub podkład powinny być trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej
i szorstkiej, z podziałem na szczeliny dylatacyjne.
3 Do mieszanki betonowej moŜna dodawać dodatki chemiczne, na podstawie
receptury wytwórni, uzgodnionej z Inspektorem.
4 Mieszankę betonową podłoŜy naleŜy dokładnie zagęścić, a powierzchnię
wyrównać i zatrzeć.
5 Wykonane podłoŜe powinno być przez co najmniej 7 dni chronione przed
wysychaniem. Przez 28 dni powinno być chronione przed mrozem.
6. KONTROLA JAKO ŚCI
Kontrola jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami,
dokumentacją techniczną i niniejszą ST,
- sprawdzenie wykonania podkładu,
6.1. Badanie betonu
Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu.
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z
częstotliwością i w sposób podany w PN-EN-206/1:
Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne
przeprowadza się w przypadku powstania wątpliwości co do jakości betonu po
wykonaniu konstrukcji.
Częstotliwość badań betonu naleŜy wykonać zgodnie z PN-EN-206/1.
7. OBMIAR ROBÓT
Podkłady betonowe oblicza się w m3.
Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą Ŝądać końcowego sprawdzenia
dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy musi być na
piśmie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
- po ułoŜeniu warstwy materiału izolacyjnego,
- podczas układania podkładu,
- po całkowitym stwardnieniu podkładu.
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
- jakości zastosowanych materiałów,
- prawidłowości ułoŜenia kolejnych warstw,
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,
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- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, która zawiera:
- zakup materiałów,
- transport na miejsce składowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa,
- wykonanie podkładu betonowego,
- usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń,
- uprzątniecie stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
▪ PN-EN 206-1 – Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
▪ PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
▪ PN-B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne
▪ PN-B-06262 - Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie
za pomocą młotka Schmidta typu N
▪ PN-B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa
badania wytrzymałości betonu na ściskanie
Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.



53

STB 08.02. POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH I TERAKOTA
KOD CPV 45431200-9
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru podłóg z płytek granitogresu i terakotowych w ramach realizacji
obiektów Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrowy.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie podłóg z posadzką z płytek granitogresu i terakotowych w
budynku.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki z granitogresu i
terakotowe.
PodłoŜe dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na
warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie,
odpowiadające pod względem wytrzymałości PN-B-04500.
Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i
ścieralnością (kl. min. IV), antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki
stosowane na zewnątrz budynków mrozoodpomością.
NaleŜy zastosować płytki 1 gatunku.
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin
zostaną uŜyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania
charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpomością, łatwością zastosowania,
niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie
atesty.
3. SPRZĘT
Układanie płytek wykonuje się przy uŜyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą
przygotowuje się przy uŜyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty moŜna wykonać
przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach.
NaleŜy składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej,
poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych
plandeką, z otwieranymi burtami.
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie naleŜy transportować i
przechowywać w temperaturze poniŜej 5°C.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Opis ogólny.
5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek granitogresu i terakoty.
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania
podkładu nie spadnie poniŜej 5°C.
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12
MPa, a pod posadzkę chemoodpornąmin. 20 MPa.
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Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów
budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W
podkładzie cementowym naleŜy wykonać szczeliny dylatacyjne:
- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
- oddzielające fragmenty podłogi o róŜnych wymiarach,
- w miejscach styku podłóg o róŜnej konstrukcji,
- przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości
1/3-1/2 grubości podkładu.
JeŜeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z załoŜonym
spadkiem. Zaprawę cementową naleŜy przygotować przez mechaniczne zmieszanie
składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję.
Zaprawę cementową naleŜy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami
kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego
lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem
powierzchni.
Odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla
podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub
szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być
utrzymany w stanie wilgotnym.
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z
siatki lub prętów ułoŜonych krzyŜowo, przy czym naleŜy go wykonywać w dwóch
warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułoŜeniu
zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości
podkładu.
5.2.2. Układanie posadzek.
Do układania posadzek moŜna przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu
surowego i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi
instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5-35°C, przy
układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niŜsza niŜ 10°C. Przed
układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową naleŜy przygotować
mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością
wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi
się na podłoŜe za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków
(np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałoŜenie zaprawy równieŜ na spodnią
część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niŜ 5-7
mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułoŜenia pojedynczych płytek
wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin.
Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i
wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do
spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po
wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek naleŜy wykończyć wokół
ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z
tworzyw sztucznych.
6. KONTROLA JAKO ŚCI
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek granitogresu
polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni
nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora.
Kontrola jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami,
dokumentacją techniczną i niniejszą ST,
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- sprawdzenie wykonania podkładu,
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek granitogresu i terakoty.
Podczas odbioru jakościowego płytek gresowych i terakotowych, przeznaczonych do
wykonania posadzek naleŜy sprawdzić:
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
- gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),
- jednolitość barwy,
- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),
- prawidłowość zachowania kształtu (nie moŜe występować zwichrowanie,
łukowatość, rombowatość płytek),
- prawidłowość zachowania wymiarów.
Płytki gresowe i terakotowe powinny odznaczać się następującymi cechami:
- nasiąkliwością nie większą niŜ 3%,
- wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2,
- twardością co najmniej 6 w skali Mohsa,
- ścieralnością mniejszą niŜ 150 mm3,
- odpornością termiczną,
- mrozoodpornością.
Odchyłki wymiarów mogą wynosić:
- długość i szerokość krawędzi ±0,6%,
- grubość płytek ±5%,
- prostoliniowość krawędzi ±0,5%,
- prostopadłość ±0,6%,
- wypaczenia krawędzi ±0,5%.
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montaŜowej: symbol producenta
i numer normy. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta,
oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki,
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się:
- mrozoodpornością,
- elastycznością,
- odpornością na wilgoć,
- przyczepnością ok. 1,1 MPa,
- czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
- czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się:
- mrozoodpornością,
- elastycznością,
- odpornością na wilgoć,
- czasem utwardzania do ok. 24 h.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione
przez producenta, oraz atest PZH.
7. OBMIAR ROBÓT
Posadzki oblicza się w m2.
Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą Ŝądać końcowego sprawdzenia
dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy musi być na
piśmie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności
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wykonywanych robót zanikających.
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
- po ułoŜeniu warstwy materiału izolacyjnego,
- podczas układania podkładu,
- po całkowitym stwardnieniu podkładu.
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
- jakości zastosowanych materiałów,
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,
- równości, zgodności z załoŜonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek
płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości,
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiór posadzki powinien obejmować:
- ocenę wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni - posadzka powinna
stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem,
- dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,
- dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny załoŜonego spadku nie moŜe
być większe niŜ ±5 mm na całej długości pomieszczenia,
- spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie moŜe wynosić max. 2
mm/m i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia,
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,
- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.
Odbiór końcowy 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.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, która zawiera:
- zakup materiałów,
- transport na miejsce składowania na placu budowy i miejsca wykonywania prac,
- oczyszczenie i zagruntowanie i wykonanie podłoŜa,
Roboty przy wykonywaniu posadzek z płytek z kamieni sztucznych płatne są wg
obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
- zakup materiałów,
- transport na miejsce składowania na placu budowy i do miejsca wykonywania,
- przycięcie tynku,
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa,
- wymierzenie i ustalenie punktów wysokościowych,
- sortowanie płytek, przycięcie i dopasowanie płytek,
- obrobienie wnęk, przejść i pilastrów i wyrobienie załamań,
- wypełnienie spoin i oczyszczenie płytek,
- umycie posadzki i cokolika oraz uprzątnięcie miejsc pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
▪ PN-B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
▪ PN-B-10156 - Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych.
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Wymagania i badania przy odbiorze.
▪ 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 106: 1993 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.
Płytki nieszkliwione.
▪ PN-EN 163: 1994 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
▪ PN-B-12032 - Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe.
▪ PN-B-12035 - Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.
▪ PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.
▪ PN-B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
▪ PN-B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
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STB 09.01. OKNA Z PCV
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru okien z PCV w ramach realizacji obiektów Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowości Ostrowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu montaŜ okien z PCV.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały
Zastosowanymi materiałami przy montaŜu okien z PCV są:
- elementy z PCV o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną,
odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- elementy łączące i elastyczne materiały uszczelniające.
Zastosowano elementy o konstrukcji z profili PCV wzmocnionych z izolacją
termiczną.
3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT
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 ościeŜnic, elementów łączonych, elementów
pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich uŜycia. Materiały powinny być
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w
magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed
korozją i wpływami atmosferycznymi). NaleŜy równieŜ odizolować je od materiałów
budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na PVC np.: wapna, zapraw budowlanych,
kwasów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Wymagania przy monta Ŝu elementów.
Przed przystąpieniem do robót związanych z montaŜem okien z PCV naleŜy ocenić
moŜliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez:
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeŜy pod
względem
równości, pionowości i wypoziomowania,
- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania,
- sprawdzenie moŜliwości właściwego połączenia ościeŜnicy z konstr. budynku.
Wbudowanie elementów moŜna rozpocząć dopiero wtedy, kiedy moŜna obciąŜać
części nośne budynku.
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy
pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeŜa, w które mają zostać wbudowane nie
zachodzą niezgodności większe niŜ dopuszczalne odchyłki wymiarowe. Elementy
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okien i ścianek powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń.
5.3. Opis ogólny.
Do mocowania okien z PCV nie wolno uŜywać materiałów, które mogłyby uszkodzić
wbudowane elementy. MoŜliwe jest zamocowanie okien w ościeŜu za pomocą
kołków wstrzeliwanych, kołków rozporowych i kotew stalowych odpowiednio do
rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór.
Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciąŜeń wywołanych cięŜarem
wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku.
Ze względu na korodujące działanie zapraw na PCV, zaleca się montaŜ okien po
związaniu tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. W
trakcie montaŜu nie naleŜy zrywać z ram taśm ochronnych, które stanowią
zabezpieczenie profili przed uszkodzeniami.
Przed przystąpieniem do osadzania okien naleŜy wyznaczyć w ościeŜu płaszczyznę
zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien naleŜy wykonać próg w postaci listwy
z ceownika walcowanego lub zimnogiętego o szer. 50 mm ± 2 mm. OścieŜnice okien
naleŜy zamocować w ościeŜu w miejscach gdzie występują siły pochodzące z
obciąŜenia skrzydłami zawiasów i łoŜysk. Odległość miejsc mocowania do naroŜy
powinny wynosić 50 - 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowania
200 mm. Punkty mocowania naleŜy ustalić wg otworów wykonanych w profilach. W
otworach w ościeŜu naleŜy osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące powinny
wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. Osadzone w ościeŜach
okna z PCV powinny być uszczelnione, tak, aby nie następowało przewiewanie,
przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny naleŜy wypełnić
elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta okien.
6. KONTROLA JAKO ŚCI
Kontrola jakości okien wykonanych z profili PCV, obejmuje sprawdzanie
następujących cech:
- okna z profili z izolacją termiczną (przekładki z poliamidu wzmocnionego włóknem
szklanym tzw. EPDM),
- przekrój profilu pięcio komorowy,
- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. wg niemieckiej
normy DIN4108,
- szklenie okien - szybą zespoloną podwójną (float) - współczynnik przenikania
ciepła dla szyby < 1,1 W/ m2K,
- izolacyjność akustyczna profili powinna wynosić 35-45 dB,
- odporność ogniowa powinna odpowiadać klasie A1 wg DIN4102 (elementy
niepalne),
- okna powinny być wyposaŜone w elementy regulowanego nawiewu,
- okna zewnętrzne wyposaŜone w okucia antywłamaniowe,
- okna PVC powinny posiadać świadectwo ITB i PZH,
Ponadto jakość okien powinna polegać na sprawdzeniu:
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta,
- podstawowych wymiarów,
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych),
- stanów powłok wykończeniowych profili.
7. OBMIAR ROBÓT
Okna z PCV oblicza się w nakładach na 1,0 m2 ich powierzchni wg wymiarów w
świetle osadzonych ościeŜnic lub w świetle zakrywanych otworów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Przy odbiorze osadzenia okien powinny zostać sprawdzone:
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- zgodności wbudowanego elementu z projektem,
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do
wbudowania,
- stan i wygląd ościeŜy pod względem równości, pionowości i wypoziomowania
(dopuszczalna róŜnica długości przekątnych otworu moŜe 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 ościeŜnic okien z PVC z ościeŜami otworów
budowlanych,
- prawidłowość działania części ruchomych okuć.
Z dokonanego odbioru robót naleŜy sporządzić protokół, w którym naleŜy wymienić
zauwaŜone usterki. JeŜeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik
dodatni roboty naleŜy uznać za zgodne z warunkami technicznymi. W razie
zakwestionowania całości lub części robót, naleŜy całkowicie lub częściowo odrzucić
roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Osadzenie okien z PCV płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
która zawiera:
- zakup przeznaczonych do wbudowania elementów,
- transport na miejsce składowania na placu budowy i do miejsca wykonywania,
- montaŜ oszklonych okien i ścianek,
- wypełnienie wolnych przestrzeni pianką i uszczelnienie ościeŜnic,
- uporządkowanie miejsca montaŜu,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Polskie Normy:
▪ PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynków.
▪ PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
▪ PN-90/B-02867 - Ochrona przeciwpoŜarowa 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:
▪ DIN4108 - współczynniki przenikania ciepła
▪ DIN17 651 - tolerancyjne wymiarowe
▪ DIN1748-F22 - własności mechaniczne
Wyroby z PCV powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH;
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
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STB 09.02. DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru i
osadzenia drzwi wewnętrznych i samozamykaczy w ramach realizacji obiektów
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu osadzenie drzwi w ościeŜnicach.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne
Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją
techniczną, zaleceniami i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z
autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać
dodatkową akceptację projektantów.
Przed rozpoczęciem robót naleŜy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu
osadzenia drzwi, i upewnić się, Ŝe zapewniają one moŜliwość bezusterkowego
wykonania prac.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu są:
- skrzydła drzwiowe,
- elementy łączące, okucia, akcesoria i progi drzwiowe.
3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana i pozostałe elementy dostarczane są w
jednostkach ładunkowych, zabezpieczających te wyroby przed uszkodzeniem bądź
zniszczeniem. Poszczególne wyroby łączy się w zwarte ładunki transportowe, przy
uŜyciu palet.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
Szczegółowe wymagania dla stolarki drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.
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Wilgotność drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosić 10-
16%.
5.3.Elementy kabin natryskowych, kabin WC.
MontaŜ ściśle wg producentów
6. KONTROLA JAKO ŚCI
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:
- sprawdzenie wymiarów - dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139,
- sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama
skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i
trwałych odkształceń,
- skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień,
wichrowatości, odchyłka w wymiarach ±1 mm,
- sprawdzenie wykonania ościeŜnicy drzwi - dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn
bocznych ramy ościeŜnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm,
- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć - konstrukcja wyrobu
powinna zapewnić współosiowość zawiasów - dopuszczana odchyłka nie
powinna przekraczać ±1 mm,
- sprawdzenie działania drzwi — skrzydło drzwiowe pod wpływem siły
przyłoŜonej do klamki lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez
zahamować, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obciąŜników zastępujących tę
siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna wynosić
więcej niŜ 2,5 kg. Kąt obrotu powinien wynosić 180°,
- sprawdzenie niezawodności drzwi - drzwi powinny zachować sprawność
działania po wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydła,
- sprawdzenie izolacji akustycznej - wg PN-B-02151,
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1,0 m2 osadzonych drzwi.
Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, Ŝądać końcowego
sprawdzenie dostarczonego materiału. śądanie wykonawcy musi zostać
przedstawione na piśmie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do
wmontowania naleŜy sprawdzić:
- zgodność wymiarów,
- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana,
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz
funkcjonowania okuć (samozamykaczy),
- zaświadczeń o jakości i świadectw.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Drzwi i pozostałe elementy - wg obmiaru - płatne są na podstawie ceny
jednostkowej, która uwzględnia:
- zakup drzwi, elementów systemowych,
- transport na budowę,
- składowanie w magazynie na placu budowy,
- transport materiałów i sprzętu z magazynu przyobiektowego,
- rozpakowanie i przegląd,
- montaŜ skrzydeł drzwiowych w ościeŜnicach,



63

- uprzątnięcie miejsca pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Normy:
• PN-B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.
• PN/B-10087/96 Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z
drewna.
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
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STB 10.01. TYNKI I GŁADZIE GIPSOWE
KOD CPV 45324000-4
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w ramach realizacji obiektów Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości
Ostrowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy
zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.
1.3 .Zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych i gładzi gipsowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania
Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie tynków wapienno- cementowych i gładzi gipsowych, wewnętrznych
winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z
autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku
zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych
mogących mieć wpływ na nośność obiektów naleŜy uzyskać dodatkową akceptację
projektantów.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały
Zastosowanym materiałem są zaprawy wapienno- cementowe i gipsowe gotowe -
powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych oraz powinny posiadać
wydany przez producenta atest.
3. SPRZĘT
Do tynkowania uŜywa się kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac
drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem,
zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być
składowane
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w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności
przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi.
Wapno powinno być składowane na suchym podłoŜu, niedopuszczalny jest kontakt
wapna z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być
wyposaŜone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymaganiami p.poŜ. Przy gaszeniu wapna
naleŜy zachować środki ostroŜności zgodnie z wymaganiami bhp.
Gips budowlany powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym
naleŜy przestrzegać jego terminu przydatności, poniewaŜ zleŜały traci wytrzymałość.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych zostały opisane PN-70/B-10100 „Roboty
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze."
5.3. Opis ogólny.
Do wykonywania tynków moŜna przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i
skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:
- zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
- osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych).
Tynki naleŜy wykonywać w temp. nie niŜszej niŜ 5 C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu
doby temperatura nie spadnie poniŜej 0 C. W niŜszych temperaturach moŜna
wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających.
Gładzie gipsowe charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoŜa, duŜą
odpornością mechaniczną i ładnym wyglądem
Tynki moŜna wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny.
PodłoŜe z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i
odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokości 1 0 - 1 5
mm. Suche podłoŜe naleŜy zwilŜyć przed wykonaniem obrzutki. Zacierane naleŜy
przeprowadzić moŜliwie szybko, poniewaŜ moŜe wystąpić tzw. zmacerowanie
gipsu, powodując łuszczenie się tynku.
Ze względu na szybkie wiązanie gipsu stosuje się opóźniacze wiązania.
Wszystkie elementy stalowe, mogące mieć kontakt z zaprawą gipsową naleŜy
zabezpieczyć przed korodującym działaniem gipsu.
6. KONTROLA JAKO ŚCI
Materiały uŜyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm:
Woda - PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie",
Kruszywo - PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych",
Gips - BN-87/6732-04 „Gips ceramiczny".
Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy.
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z
dokumentacją techniczną.
- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoŜa wynosi 0,025 MPa.
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat:
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie
większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na długości łaty kontrolnej
• odchylenie powierzchni i krawędzi:
- od kierunku pionowego: nie większe niŜ 2 mm/m i ogółem nie więcej
niŜ 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niŜ 6 mm w
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pomieszczeniach wyŜszych,
- od kierunku poziomego: nie większe niŜ 3 mm/m i ogółem nie więcej niŜ
6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi,
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w
dokumentacji: nie większe niŜ 3 mm/m,
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
- miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm
w liczbie 3 na 10 m2 tynku,
- nie dopuszczalne 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 podłoŜa.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2. Zarówno Inspektor Nadzoru jak i
wykonawca mogą Ŝądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w
przypadku wątpliwości.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór materiałów
Przed rozpoczęciem wykonania tynku naleŜy ustalić dokładną recepturę zaprawy,
zaleŜnie od parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan
podłoŜa.
8.2. Odbiór podłoŜa
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich.
PodłoŜe powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoŜe
naleŜy zwilŜyć 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, podłoŜa betonowe naleŜy naciąć dłutami.
8.3. Odbiór wykonanych tynków
Podczas odbioru naleŜy 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 podłoŜa (min. 0,025 MPa).
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Roboty tynkarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która
zawiera:
- zakup materiałów,
- transport na miejsce składowania na placu budowy i do miejsca wykonania prac,
- ustawienie rusztowań i ich demontaŜ po wykonaniu prac,
- obrabianie przebić, przygotowanie podłoŜa i osadzenie drobnych elementów
- przygotowanie zapraw i wykonanie tynków z gotowej zaprawy,
- wykonanie poprawek tynku,
- uporządkowanie miejsca pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Normy:
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
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STB 10.02. PRACE MALARSKIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich w ramach realizacji obiektów Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowości Ostrowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie prac malarskich mających cel ochronny, lub dekoracyjny.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich
wykonania.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z
autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć
wpływ na nośność obiektów naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Prace malarskie na wysokości naleŜy wykonywać z prawidłowo wykonanych
rusztowań lub drabin. Równocześnie, zaleŜnie od stosowanych materiałów, naleŜy
zachować odpowiednie środki ostroŜności (odzieŜ ochronna, okulary i maski
ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poŜ.). Przy pracach
malarskich muszą być przestrzegane przepisy p. poŜ. i BHP.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały
Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby emulsyjne do
wymalowań wewnętrznych. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-
89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH.
Farby emulsyjne charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoŜa, odpornością
na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o
jedwabistym wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej.
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb
przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na
który składają się farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa
ogólnego stosowania
3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub
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innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Farby emulsyjne dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 1,
lub innych uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym
miejscu, w temperaturze 5-30°C.
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o
poj. 1-20 1. NaleŜy przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w
szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania naleŜy składować w
pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami, zabezpieczając je przed wpływami
atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280
„Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi." oraz PN-B-10285 „Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych."
Wszystkie uŜyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim
normom.
Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. poŜ.
W szczególności, przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne
rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne naleŜy:
- stosować odzieŜ ochronną,
- wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej,
- przestrzegać zakazu uŜywania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować
iskrzenie,
- zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poŜ.
5.3. Opis ogólny
5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podłoŜach z tynków
cienkowarstwowych,
tynków cementowo- wapiennych
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po
zakończeniu:
- robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem załoŜenia opraw, przykryw
kontaktów, wyłączników elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montaŜu),
- wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe,
- montaŜu stolarki.
PodłoŜe przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone.
Ściany powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia naleŜy wyrównać,
zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana jest duŜa gładkość powierzchni.
Nowe tynki moŜna malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna
przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farby).
Prace malarskie naleŜy prowadzić w temperaturze 5-30°C.
Farbę moŜna nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku.
Przed malowaniem farby naleŜy dokładnie wymieszać.
Do pierwszego malowania farbę naleŜy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne
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warstwy moŜna nakładać po wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uŜywając
farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoŜa potrzebne jest 2 lub 3
krotne nałoŜenie farby.
Do farb nie moŜna dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych.
Farb akrylowych nie moŜna nakładać na powierzchnie zgruntowane
mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi naleŜy wietrzyć do zaniku zapachu
i po tym czasie nadają się do uŜytkowania.
Zabrudzone powłoki malarskie moŜna zmywać wodą z dodatkiem detergentów.
5.3.2. Malowanie elementów metalowych
Zabezpieczenie konstrukcji nośnej budynków powinno zastać wykonane
zgodnie z właściwymi ST. PodłoŜa stalowe powinny być przed malowaniem
przygotowane w następujący sposób:
- starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu
spawania, poprzez szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie,
piaskowanie lub szczotkowanie,
- elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez
Zagruntowanie moŜliwie wcześnie (nie później niŜ 6 godzin od zakończenia
oczyszczania).
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-
20°C, wilgotno ść powietrza nie moŜe przekraczać 85%. Nie dopuszcza się
wykonywania prac malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, występowania
rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych popołudniowych, jak równieŜ
pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Warstwy gruntujące naleŜy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po
podłoŜu, po nałoŜeniu dwóch warstw prześwity podłoŜa są niedopuszczalne.
Grubość dwóch warstw gruntujących, nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna
wynosić ok. 25-50 (im (zaleŜnie od zaleceń producenta farby). Na krawędzie i naroŜa
naleŜy nałoŜyć dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej powłoki
gruntującej.
Miejsca stykające się z betonem naleŜy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc
przewidzianych do zabetonowania nie naleŜy gruntować.
Nakładanie powłok nawierzchniowych moŜe być dokonane tylko po wyschnięciu
warstwy gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się uŜycie pistoletów
natryskowych, dopuszczalne jest takŜe uŜycie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej
naleŜy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich
miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po
wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej).
Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1
tydzień pozostawać odizolowane od wpływów agresywnego środowiska.
6. KONTROLA JAKO ŚCI
Sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku
budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz
wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do uŜycia materiałów z
dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona
odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed uŜyciem. Farby gotowe
powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do
uŜycia na budowie.
6.1. Farby emulsyjne do wymalowali wewn ętrznych na podłoŜach tynkowych
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Farby emulsyjne 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 podłoŜa-tynku naleŜy dokonać po
uzyskaniu protokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
malarskich. Badanie podłoŜa naleŜy przeprowadzić przy temperaturze min. 5°C 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 zwilŜenie
zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jeŜeli
wystąpi zabarwienie ciemnoróŜowe - tynk naleŜy 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 moŜe wystąpić po 3 sekundach.
6.2. Farby do zabezpiecze ń 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 um,
- czasem schnięcia do 4 stopnia w temperaturze 20°C 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 um.
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.
JeŜeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin
przydatności do uŜycia materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone do
zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia wszystkich wyŜej wymienionych
badań z wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogów norm przedmiotowych.
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoŜa naleŜy dokonać pod kątem:
- jakości odtłuszczenia,
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- mechanicznego usunięcia nierówności,
- stopnia czystości powierzchni.
Ocenę naleŜy przeprowadzić po wykonaniu kaŜdej czynności oraz dodatkowo przed
malowaniem.
Oceniać naleŜy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy
świetle dziennym lub sztucznym Ŝarówki o mocy 100 W, Ŝe:
- powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, w razie
wątpliwości naleŜy przeprowadzić badanie zgodne z PN-H-97052.
- element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny
równe i krawędzie zaokrąglone.
- ocenę stopnia czystości naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 m2.
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą Ŝądać końcowego sprawdzenia
dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy musi być na
piśmie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót malarskich obejmuje:
- sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości,
- sprawdzenie stanu przygotowania podłoŜa do malowania, na podstawie
zapisów w dzienniku budowy,
- ocenę jakościową wykonanych powłok.
Ocenę jakościową robót malarskich naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza
nie niŜszej niŜ 5°C i przy wilgotno ści do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej.
Ocena powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki:
• równomierności rozłoŜenia farby,
• jednolitego natęŜenia 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 podłoŜach - 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 podłoŜy 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,
- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym
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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.
JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki naleŜy uznać za
prawidłowe. Gdy którekolwiek z badań da wynik negatywny naleŜy 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
Roboty malarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która
zawiera:
dla malowania farbami akrylowymi:
- zakup materiałów,
- transport materiałów do magazynu na placu budowy,
- przygotowanie powierzchni i zagruntowanie,
- szpachlowanie i szlifowanie,
- malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi,
- uprzątnięcie miejsca wykonywania robót;
dla malowania powierzchni metalowych:
- zakup materiałów,
- transport materiałów do magazynu na placu budowy,
- przygotowanie powierzchni,
- malowanie farbami,
- uprzątnięcie miejsca wykonywania robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
▪ 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.
▪ PN-C-81521 - Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na
działanie wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości.
▪ PN-C-81526 - Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na
uderzenie za pomocą aparatu Du Ponta.
▪ PN-C-81528 - Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych
na zginanie.
▪ PN-C-81530 - Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok.
▪ PN-C-81531 - Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoŜa oraz
przyczepności międzywarstwowej.
▪ PN-H-97051 - Ochrona przed korozją, Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.
▪ BN-84/6117-05 - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
▪ BN-77/6701-04 - Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie.
Oznaczenie trwałości barwy metodą przyspieszoną.
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Atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla
zastosowanych farb i lakierów. Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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STA.01.01. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z elementami małej architektury w ramach
realizacji prac ogólnobudowlanych w ramach realizacji obiektów Stacji Uzdatniania
Wody  w miejscowości Ostrowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z budową ogrodzenia, bramy, furtki.
2. MATERIAŁY
NaleŜy zastosować materiały zgodne z dok.projektową oraz wytycznymi
producentów.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania Ogólne".
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania Ogólne".
4.2. Transport materiałów
Wszystkie elementy małej architektury moŜna przewozić dowolnym środkiem
transportu luzem w warunkach zabezpieczających przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania Ogólne".
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne"
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
- prawidłowość połączeń odpowiednich elementów,
- poprawność zabezpieczenia antykorozyjnego elementów ogrodzenia.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania Ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest 1,0 m.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania Ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania Ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce budowy,
- wykonanie elementów fundamentowych z zasypaniem wykopu,
- wykonanie części murowanych i elementów ogrodzenia, ustawienie elementów



76

gotowych,
- uporządkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Normy:
• PN-EN 12635:2004 Bramy. Instalowanie i uŜytkowanie.
• PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.
• PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8. Ocena
zawartości drobnych cząsteczek. Badanie wskaźnika piaskowego.
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STD.01.01. ROBOTY ZIEMNE DROGOWE
KOD CPV 45111200-0
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych drogowych dla Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowości Ostrowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują:
- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną
drogi i skarpami rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej
robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m.
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3
m.
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.10. Grunt nieskalisty - kaŜdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako
grunt skalisty.
1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w
obrębie pasa robót drogowych.
1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza
pasem robót drogowych.
1.4.13. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
„Wymagania Ogólne".
2.2. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do
budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
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równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w ofercie. Inspektor Nadzoru moŜe
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania Ogólne".
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania Ogólne".
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 moŜe być
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez
Inspektora Nadzoru.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania Ogólne".
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny być większe niŜ ± 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych
robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm i -3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości
projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć
wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10%
jego wartości wyraŜonej 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.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej
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5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów
odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe
odwodnienie.
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia
tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak
równieŜ za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w
kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych naleŜy zachować
odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umoŜliwiające
szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku
gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót
ziemnych.
6. KONTROLA JAKO ŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne"
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót zie mnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód
opadowych.
6.2.2. Szeroko ść korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o
więcej niŜ ± 10 cm.
6.2.3. Szeroko ść dna rowów
Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±
5 cm.
6.2.4. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych
o więcej niŜ -3 cm lub +1 cm.
6.2.5. Pochylenie skarp
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Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ
10% wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta.
6.2.6. Równo ść korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą3-metrową, nie mogą
przekraczać 3 cm.
6.2.7. Równo ść skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.
6.2.8. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku
do rzędnych projektowanych, większych niŜ -3 cm lub +1cm.
6.2.9. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być
zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla
których nie moŜna określić wskaźnika zagęszczenia naleŜy określić wskaźnik
odkształcenia Io, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].
6.3. Zasady post ępowania 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 Inspektora Nadzoru 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.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moŜe uznać wadę za nie
mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość
potrąceń za obniŜoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania Ogólne".
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania Ogólne".
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania Ogólne".
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
• PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształceninawierzchni
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą.
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa
1978.
Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego
w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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STD.01.02. PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMEN TEM
KOD CPV 45233140-2
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są Wymagania Ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego
podłoŜa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem dla Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowości Ostrowy.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego podłoŜa z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012. Grunty lub kruszywa stabilizowane
cementem mogą być stosowane do wykonania podbudów zasadniczych,
pomocniczych i ulepszonego podłoŜa wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i półsztywnych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy
zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej
wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w
razie potrzeby równieŜ dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach.
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa
zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego,
cementu i wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych
lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i
stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
1.4.5. PodłoŜe gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy
zagęszczonej mieszanki cementowo- gruntowej, na której układana jest warstwa
podbudowy.
1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w „Wymagania Ogólne".
2. MATEIAŁY
2.1. Cement
NaleŜy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z
dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.
Badania cementu naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuŜszy od trzech miesięcy,
moŜna go stosować za zgodą Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania
laboratoryjne wykaŜą jego przydatność do robót.
2.2. Grunty
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem naleŜy ocenić na
podstawie wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w
PN-S-96012.
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 %
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mogą być stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego
podłoŜa pod warunkiem uŜycia specjalnych maszyn, umoŜliwiających ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.
2.3. Kruszywa
JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego
składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem róŜnych rodzajów kruszyw.
2.4. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do
pielęgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez
badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda
pochodzi z wątpliwych źródeł nie moŜe być uŜyta do momentu jej przebadania,
zgodnie z wyŜej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości
na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą
wodociągową.
Brak róŜnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.
2.5. Dodatki ulepszaj ące
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się
następujące dodatki ulepszające:
- wapno wg PN-B-30020,
- popioły lotne wg PN-S-96035,
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgodą Inspektora Nadzoru mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym
działaniu, posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.6. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleŜności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej,
wytrzymałość gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012,
powinna spełniać wymagania określone w tablicy 4.
3.SPRZET
Wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania Ogólne".
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania Ogólne"
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania Ogólne".
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moŜe być
wykonywana wtedy, gdy podłoŜe jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie
naleŜy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeŜeli prognozy
meteorologiczne wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniŜej 5°C w czasie
najbliŜszych 7 dni
5.3. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w
Wymagania Ogólne
5.4. Stabilizacja metod ą mieszania na miejscu
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Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu moŜna uŜyć specjalistycznych
mieszarek wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych.
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony.
Po spulchnieniu gruntu naleŜy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją
zwiększyć w celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy
uŜyciu beczkowozów zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie.
Wraz z wodą moŜna dodawać do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w
wodzie, np. chlorek wapniowy.
JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej
niŜ 10% jej wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie
w czasie suchej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu naleŜy dodać i przemieszać z gruntem
dodatki ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie
laboratoryjnej, o ile ich uŜycie jest przewidziane w tejŜe recepcie.
Cement naleŜy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w
ilości ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być
dodawane przy uŜyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność
na określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy
po zagęszczeniu. W przypadku. wykonywania stabilizacji w prowadnicach,
szczególną uwagę naleŜy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w obrębie
skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.
Po wymieszaniu gruntu z cementem naleŜy sprawdzić wilgotność mieszanki. JeŜeli
jej wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niŜ 20%, naleŜy dodać
odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność
mieszanki przed zagęszczeniem nie moŜe róŜnić się od wilgotności optymalnej o
więcej niŜ +10%, -20% jej wartości.
Czas od momentu rozłoŜenia cementu na gruncie do momentu zakończenia
mieszania nie powinien być dłuŜszy od 2 godzin.
Po zakończeniu mieszania naleŜy powierzchnię warstwy wyrównać i
wyprofilować do wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz
spadków poprzecznych i podłuŜnych. Do tego celu naleŜy uŜyć równiarek i
wykorzystać prowadnice podłuŜne, układane kaŜdorazowo na odcinku roboczym.
Od uŜycia prowadnic moŜna odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych
mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po
uzyskaniu zgody InŜyniera. Po wyprofilowaniu naleŜy natychmiast przystąpić do
zagęszczania warstwy. Zagęszczenie naleŜy przeprowadzić w sposób określony w p.
5.8.
5.5. Stabilizacja metod ą mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane
w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być
wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu
oraz objętościowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o
ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez InŜyniera po wstępnych
próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna
być ustalona i na bieŜąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność
mieszanki.
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Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją+10%
i - 20% jej wartości. Przed ułoŜeniem mieszanki naleŜy ustawić prowadnice i podłoŜe
zwilŜyć wodą.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub
równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa
powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłuŜnych i
poprzecznych.
Przy uŜyciu równiarek do rozkładania mieszanki naleŜy wykorzystać prowadnice, w
celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od uŜycia prowadnic moŜna
odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość
warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu naleŜy
natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
5.6. Grubo ść warstwy
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczać:
- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym,
- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym,
- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.
JeŜeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to
stabilizację naleŜy wykonywać w dwóch warstwach.
JeŜeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko
najniŜej połoŜona warstwa moŜe być wykonana przy zastosowaniu technologii
mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy leŜące wyŜej powinny być wykonywane
według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.
Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.
5.7. Zagęszczanie
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem naleŜy
prowadzić przy uŜyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych.
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoŜa o przekroju daszkowym
powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo
nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niŜej połoŜonej krawędzi i
przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyŜej
połoŜonej krawędzi.
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniŜenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną
głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej
warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje
zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem
dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki
powierzchniowej muszą być zakończone nie później niŜ w ciągu 5 godzin, licząc od
momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem.
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia
mieszanki określonego wg BN- 77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-
96012.
Specjalną uwagę naleŜy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin
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roboczych podłuŜnych mniejszego poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny
sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy.
5.8. Spoiny robocze
W miarę moŜliwości naleŜy unikać podłuŜnych spoin roboczych, poprzez
wykonanie warstwy na całej szerokości.
Jeśli jest to niemoŜliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa naleŜy pionową krawędź wykonanego pasa zwilŜyć
wodą.
Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułoŜonej i zagęszczonej mieszance,
naleŜy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilŜeniu jej wodą naleŜy
wbudować kolejny pas. W podobny sposób naleŜy wykonać poprzeczną spoinę
roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w
wykonanej mieszance moŜna odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem
zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.
JeŜeli w niŜej połoŜonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie
leŜącej wyŜej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla
spoiny podłuŜnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymagania Ogólne.
7. OBMIAR ROBÓT
Zasady obmiaru robót podano w Wymagania Ogólne.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w Wymagania Ogólne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w „Wymagania Ogólne".
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w Wymagania Ogólne.
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STD.01.03. PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH
KOD CPV 45233140-2
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są Wymagania Ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót podbudowy z kruszywa łamanego i kamiennego dla Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub
więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni
drogowej.
1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „ Wymagania Ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST „ Wymagania Ogólne".
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn Ŝwiru większych
od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez
domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leŜeć
między krzywymi
Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych do podbudowy wykonywane
metodą stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę
jednowarstwową,
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na
sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3
grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Materiał na warstwę ods ączającą
Na warstwę odsączającą stosuje się:
- Ŝwir i mieszankę wg PN-B-11111,
- piasek wg PN-B-11113.
2.3.3. Materiał na warstwę odcinaj ącą
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Na warstwę odcinającą stosuje się:
- piasek w gPN-B-11113,
- miał wg PN-B-11112,
- geowłókninę o masie powierzchniowej powyŜej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.4. Materiały do ulepszania właściwo ści kruszyw
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
- cement portlandzki wg PN-B-19701,
- wapno wg PN-B-30020,
- popioły lotne wg PN-S-96035,
- ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych
efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-S-06102.
2.3.6. Woda
NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250.
3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania Ogólne".
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania Ogólne".
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania Ogólne".
5.1. Przygotowanie podłoŜa
Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST „
Wymagania Ogólne".
5.2. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki kruszywa
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 moŜe przekraczać 20 cm po
zagęszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z
więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie.
JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości,
mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie
wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10%
jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-
77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności
podbudowy.
5.3. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą
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InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne".
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiałów.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy poniŜej.
Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej
-zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2
Badanie właściwości kruszywa dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie
kruszywa
6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.
6.3.3. Wilgotno ść mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją+10% -20%. Wilgotność
naleŜy określić według PN-B-06714-17.
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-
77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu
na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie
obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niŜ raz na 5000 m2, lub według
zaleceń Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe,
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie
większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
6.3.5. Właściwo ści kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w
pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy
w obecności Inspektora Nadzoru.
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Szeroko ść podbudowy
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ
+10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od
szerokości warstwy wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w
dokumentacji projektowej.
6.4.2. Równo ść podbudowy
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Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-
metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową, z tolerancją! 0,5%.
6.4.4. Rzędne wysoko ściowe podbudowy
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niŜ ± 5 cm.
6.4.6. Grubo ść podbudowy i ulepszonego podłoŜa
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.7. Nośność podbudowy
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931 -02,
- ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931 -06.
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. JeŜeli
szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do
połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubo ść podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją
Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach,
wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa no śność podbudowy
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez
Inspektora Nadzoru.Koszty dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy
tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania
robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania Ogólne" .
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „ Wymagania Ogólne".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „ Wymagania Ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłoŜenie mieszanki,
- zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w
specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
późniejszymi zmianami).
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,
poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
późniejszymi zmianami).
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STD.01.04. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót drogowych związanych z wykonaniem warstw
odsączających i odcinających dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrowy
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących
część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoŜe stanowi grunt
wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z określeniami podanymi w „Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania Ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
„Wymagania Ogólne".
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
- piaski,
- Ŝwir i mieszanka.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien
spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać
wymagania normy PN-B-11112.
2.4. Składowanie materiałów
2.4.1. Składowanie kruszywa
JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej
nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba
jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze
odwodnione.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania Ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek,
- walców statycznych,
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- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania Ogólne".
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne".
5.2. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w „Roboty ziemne".
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający
wykonanie ich zgodnie dokumentacją dokumentacją projektową.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub
odcinającej o grubości powyŜej 20 cm, to wbudowanie kruszywa naleŜy wykonać
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po
odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej
naleŜy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i
stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku
jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w
kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być
wyrównywane na bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna
być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PNB-
04481. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub
odcinającą, uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej
próby Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń
płytowych.
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NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-
64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien
przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność
kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od
wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i
równomiernie wymieszać.
5.4. Odcinek próbny
JeŜeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co
najmniej na 3 dni 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 uŜyć takich materiałów oraz sprzętu,
jakie będą stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na
budowie.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.
5.5. Utrzymanie warstwy ods ączającej i odcinaj ącej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej
warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub
odsączającej z geowłóknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla
wykonania wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę
robót
6. 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne"
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi
Nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone
w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Szeroko ść warstwy
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10
cm, -5 cm.
6.3.2. Równo ść warstwy
Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową
łatą, zgodnie z normą BN- 68/8931-04.
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4
metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny
być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.4. Rzędne wysoko ściowe
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.3.5. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projekt. o więcej niŜ ± 5 cm.
6.3.6. Grubo ść warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z
tolerancją+1 cm, -2 cm.
JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch
warstwach, naleŜy 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.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.
6.3.7. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-
77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1.
JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931- 02, nie powinna być
większa
od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17.
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10%.
6.4. Zasady post ępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych
od określonych w p. 6.3, 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 obmiaru robót podano w „Wymagania Ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania Ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania Ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania Im2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
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- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału
o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
- wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Normy:
▪ PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
▪ PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
▪ PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
. świr i mieszanka.
▪ PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
▪ PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
▪ BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą.
▪ BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą.
▪ BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.



97

STD.01.05. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH-SZEŚCIOKĄTNYCH.
KOD CPV 45233140-2
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej z płyt
betonowych dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Płyty betonowe sześciokątne - prefabrykowany element budowlany,
przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą
wibroprasowania z betonu niezbrojonego jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujący się kształtem, który umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. KrawęŜnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od
chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i
długością nie większą niŜ 1,0 m.
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniŜej krawędzi jezdni, zbierające i
odprowadzające wodę.
1.4.4. ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony
określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje
w celu umoŜliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i odkształceń definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania Ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
„Wymagania Ogólne".
2.2. Betonowa płyta sześciokątna
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa płyta betonowa sześciokątna moŜe mieć następujące cechy
charakterystyczne, określone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
fakturowej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm).
2. gatunek, w zaleŜności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i
wielkości wad powierzchni, krawędzi i naroŜy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa „50", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 50 MPa,
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b) klasa „35", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 35 Mpa.
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi).
5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, najczęściej:
a) długość: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niŜ 100 mm,
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm,
80 mm i 100 mm. PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu
układania i siatki spoin oraz umoŜliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m
lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnię.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym płytom sześciokątnym
Betonowa płyta betonowa sześciokątna powinna odpowiadać wymaganiom
określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń,
powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDiM, zgodne z poniŜszymi wskazaniami:
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:
- długość i szerokość ± 3,0 mm,
- grubość ± 5,0 mm.
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ:
- 50 MPa, dla klasy „50",
- 35 MPa, dla klasy „35".
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamraŜania i rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być
spełnione jednocześnie następujące warunki:
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi,
odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie
zamraŜanych,
- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie
powinno być większe niŜ 20%.
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie
powinna przekraczać wartości:
- 3,5 mm, dla klasy „50",
- 4,5 mm, dla klasy „35".
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie
mniej niŜ 50 jednostek SRT,
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i
ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor
powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu
zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego
wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).
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2.2.3 Składowanie płyt
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to naleŜy stosować następujące
materiały:
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 , odpowiadający wymaganiom dla
gatunku 2 lub 3,
- piasek łamany (0,075-^2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075^) mm
albo miał (O¸4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996.
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uŜytku
spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
- piasek łamany (0,075*2) mm wg PN-B-11112:1996.
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4.
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce
cementowopiaskowej:
- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować drogowe
zalewy kauczukowo- asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat
technicznych,
- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować wilgotną
mieszankę cementowo- piaskową 1:8.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno
być zgodne z BN-88/6731-08.
2.4. Kraw ęŜniki, obrze Ŝa i ścieki
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek moŜna stosować:
a) krawęŜniki i obrzeŜa betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu
wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną,
b) krawęŜniki kamienne wg PN-B-11213:1997
KrawęŜniki, obrzeŜa i ścieki mogą być ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,
b) ławach Ŝwirowych, tłuczniowych lub betonowych,
c) krawęŜniki i obrzeŜa mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. NaleŜy układać je z
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania Ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
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Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek),
składających się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia; urządzenie to, po
skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki,
szlifierki z tarczą).Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować
zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki
przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać normom
PB i BN, wytycznym IBDiM.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować
betoniarki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania Ogólne".
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi
środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Jako środki transportu mogą słuŜyć wózki widłowe, którymi moŜna dokonać
załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu moŜna wykorzystywać
równieŜ dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej
palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zaleŜnie od grubości i kształtu), tak
aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. PoŜądane jest, aby
palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego
wyposaŜonym w dźwig do za- i rozładunku.
KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi.
KrawęŜniki betonowe naleŜy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. KrawęŜniki kamienne naleŜy układać na podkładkach drewnianych, długością
w kierunku jazdy. KrawęŜniki i obrzeŜa powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa moŜna 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.
Cement powinien być przewoŜony w warunkach zgodnych z BN-8 8/6731-08 .
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych moŜna transportować
dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub
opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania Ogólne"
5.2. PodłoŜe i koryto
Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz
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zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub
nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową
Konstrukcja nawierzchni moŜe obejmować ułoŜenie warstwy ścieralnej z betonowej
kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłoŜu z gruntu
piaszczystego o wskaźniku piaskowym WP > 35 wg [8].
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą
cementowo-piaskową, obejmują:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników, obrzeŜy i ew. ścieków),
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ułoŜenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności
jest mniej, gdyŜ nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki
piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej płyty
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
KrawęŜniki i obrzeŜa zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego
rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji
krawęŜników lub obrzeŜy.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna
wynosić po zagęszczeniu 3 ¸5 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej
grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę piaskową naleŜy zwilŜyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności
optymalnej.
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy
pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w
betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilŜonej podbudowie, przy
zachowaniu:
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 =14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a
po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się.



102

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawałowaniu nawierzchni naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy moŜe wyprzedzać
układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone
przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych płyt betonowych sześciokątnych
UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5°C. Dopuszcza si ę
wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od
0°C do +5°C, przy czym je śli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę naleŜy
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą
itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich
temperaturach otoczenia.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w
tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego
koloru kostki.
Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji
kolorystycznej układanych deseni oraz róŜnych wymiarów i kształtów kostek.
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce
ich ułoŜenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie
moŜe mieć duŜych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołoŜenia połówek i
dziewiątek, przy czym kaŜda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne
zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki,
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawęŜników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po
procesie ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np.
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych
(ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna
uŜywać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek,
mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się
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zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce
piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać
walca.
Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym
kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić
na kostki całe.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3
mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby
osie spoin pomiędzy dłuŜszymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a
wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny
do kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni.
Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić:
a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce
cementowopiaskowej.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i
wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki
piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny moŜna wypełnić przez rozlanie
zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka
powinna być oczyszczona i dobrze zwilŜona wodą. Zalewa powinna całkowicie
wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową naleŜy zabezpieczyć przed
zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków
po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię naleŜy starannie
oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z róŜnymi
deseniami układania.
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu
spoin zaprawą cementowo-piaskową, naleŜy przewidzieć wykonanie szczelin
dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST
względnie nie większych niŜ co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna
umoŜliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niŜ 8 mm. Szczeliny te
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami Szczeliny dylatacyjne poprzeczne
naleŜy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności
podłoŜa (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłuŜne przy
ściekach wzdłuŜ jezdni.
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5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna
oddać do uŜytku bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi
zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego
piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niŜszej niŜ
15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku i
moŜna oddać do uŜytku.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne".
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej:
- aprobatę techniczną,
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki
badań cech charakterystycznych kostek,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek.
b) w zakresie innych materiałów:
- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów
prefabrykowanych (krawęŜników, obrzeŜy),
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w
normach, które budzą wątpliwości Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania Ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa 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 „Wymagania Ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawęŜniki, obrzeŜa, ścieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania Ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
- ułoŜenie i ubicie kostek,
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
- odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.)
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Normy:
▪ PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych.
▪ PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek.
167
▪ PN-B-11213:1997 - Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawęŜniki uliczne,
mostowe drogowe drogowe.
▪ PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności.
▪ BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.
▪ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa.
▪ PN-B-32250:1988 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
▪ BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą.
▪ BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
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B. BRANśA SANITARNA

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową stacji wodociągowej w Nowych
Ostrowach.
l.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z rozbudową
stacji wodociągowej w KrzyŜanowie.
1.3.  Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z
technologią stacji wodociągowej.
2.  Określenia podstawowe.
2.1. Stacja uzdatniania wody  SUW – zespół urządzeń słuŜących poprawie
parametrów fizycznych wody do picia: filtry, aeratory, armatura regulacyjna wraz ze
sterownikiem i automatyką.
2.2.Zestaw hydroforowo-pompowy- pompy drugiego stopnia  ZHP.
2.3. Zbiornik wyrównawczy – stalowy zbiornik cylindryczny o pojemności 150 m3.
2.4. Sieci zewnętrzne – rurociągi łączące budynek stacji wodociągowej z obiektami
zewnętrznymi.
3.   Zakres robót objętych przetargiem:
Rozbudowa stacji wodociągowej w Ostrowach obejmuje:
• dostawienie zbiornika wyrównawczwgo,
• demontaŜ hydroforów i pomp drugiego stopnia,
• demontaŜ istniejących dwóch szt. odŜelaziaczy
• demontaŜ istniejących hydroforów szt.2.
• montaŜ zestawu hydroforowo-pompowego
• montaŜ filtrów szt.4.
• zewnętrzne instalacje technologiczne pomiędzy budynkiem i zbiornikiem
• wszelkie roboty konieczne do wykonania dla uruchomienia stacji oraz utrzymania
dostaw wody w trakcie rozbudowy stacji
4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4.1. Zakres specyfikacji technicznej określają przepisy jakie winny spełniać budynki i
obiekty budowlane zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo
Budowlane , określającymi wymagania techniczne i uŜytkowe.
   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane w art. 5 formułuje w tym
względzie podstawowe wymagania, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Jest
to jedna z podstawowych zasad Prawa Budowlanego , której rozwinięcie stanowią
przepisy techniczno-budpwlane.
   4.2. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie zamawiającego
   winny zapewniać:
a/ W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo
poŜarowe, bezpieczeństwo uŜytkowania,odpowiednie warunki higieniczne i
zdrowotne oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami,
oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.
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b/ Warunki uŜytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w
zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę , usuwania ścieków i odpadów,
ogrzewania, wentylacji oraz łączności.
c/ Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich , w tym w szczególności:
• ochronę przed pozbawieniem moŜliwości korzystania z wody , kanalizacji,
• dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
• ochronę przed uciąŜliwościami powodowanymi przez hałas , wibracje , zakłócenia
elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub
gleby.
Wymagania powyŜsze powinny być spełnione przez wykonawców poprzez
stosowanie przepisów techniczno-budowlanych oraz obowiązujących Polskich Norm
, w powiązaniu z dostarczoną dokumentacją techniczno-wykonawczą.
4.3. Realizując obiekty budowlane naleŜy kierować się zasadą, aby spełniały one
wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych. Niedopuszczalne jest
aby w trakcie realizacji obiektów budowlanych dokonywać odstępstw od tych
przepisów.
4.4. Realizacja robót musi być przeprowadzona zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego art. 7, który wylicza zespół przepisów zaliczanych do techniczno-
budowlanych , w skład których wchodzą:
- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać
- obiekty budowlane i ich usytuowanie
- warunki techniczne uŜytkowania obiektów budowlanych.
4.5. Istniejące warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
zachowują przydatność i będą stosowane przy realizacji robót  w sferze stosunków
cywilno-prawnych dla oceny prawidłowości wykonanych robót budowlanych.
4.6. W realizacji robót naleŜy posługiwać się obowiązującymi od 01.04.1998 r.
następującymi przepisami techniczno-budowlanymi:
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie.
4 7. Zgodnie z art 9 Prawa Budowlanego odstępstwo od przepisów techniczno-
budowlanych moŜliwe jest tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej ,
zagospodarowania terenu sąsiedniego albo niemoŜliwości spełnienia obecnie
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych
Zaznaczyć trzeba, Ŝe ustawodawca dopuszczając moŜliwość odstępstwa od
przepisów techniczno-budowlanych , wprowadził jednak ograniczenia, Ŝe odstępstwo
takie nie moŜe być dowolne, a organ wydający zgodę na odejście od przepisów
techniczno-budowlanych związany jest ograniczeniami wprowadzonymi do ustawy.
Zastosowanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych nie moŜe
powodować: zagroŜenia Ŝycia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, ograniczenia
dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia
warunków zdrowotno-sanitarnych i uŜytkowych , a takŜe stanu środowiska - po
spełnieniu warunków zamiennych.
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5. PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE W TRAKCIE WYKONYWA NIA
ROBÓT   BUDOWANYCH.
5.1. Obowiązek przestrzegania przepisów techniczno-budowlanych kierowany jest
przede wszystkim do kierowników budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Ustawa akcentuje konieczność zgodności prowadzonych robót budowlanych z
zatwierdzonym projektem budowlanym i przepisami zgodnie z art 22 pkt 3
precyzującym obowiązki kierownika budowy i kierownika robót w rym zakresie.
5.2. Do podstawowej roli inspektora nadzoru w zamierzonym procesie budowlanym naleŜy kontrola
zgodności wykonywanych robót z projektem i przepisami, w tym takŜe techniczno-budowlanymi, co
jednoznacznie określone zostało w art. 25 pkt. l Prawa Budowlanego.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-
BUDO WLANYCH.
6.1. Zgodnie z art 12 ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, osoby pełniące samodzielne
funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych, odpowiedzialne są za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz za naleŜytą staranność w wykonywaniu pracy, jej
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.
Obowiązki kierownika budowy określone zostały w art. 22 , a inspektora nadzoru
inwestorskiego w art. 25.
Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót
nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagroŜone jest karami jeŜeli
realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób raŜący przy nie
przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art.
93 pkt. 6 , odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten , kto wykonywać będzie
roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w
przepisach, pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego
projektu.
6.2.. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moŜe wydawać poleceń wykonywania
robót budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.
 7. NARUSZENIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W       TRAKCIE
BUDOWY.
7.1. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w          trakcie budowy uwa-
Ŝać się będzie odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art.
36 a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego pro-
jektu budowlanego wymagać będzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę , a tak-
Ŝe wstrzymania robót budowlanych (art 50) (Koszty wynikające z tego tytułu obcią-
Ŝają te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania). Nakazy, o których mowa
wyŜej mogą być orzeczone takŜe wówczas , gdy naruszenie przepisów techniczno-
budowlanych zostanie stwierdzone juŜ po zakończeniu robót budowlanych (art. 51
ust. 4 P B).
7.2 Wszelkie odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego , w tym
naruszenie przepisów techniczno-budowlanych, wymagać będą przedstawienia
organowi państwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu
budowy wraz z opisem zmian i odpowiednimi rysunkami zamiennymi, na etapie
związanym z przystąpieniem do uŜytkowania obiektów budowlanych . Zmiany takie
wymagać będą potwierdzenia oświadczeniem - projektantów obiektów budowlanych i
inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 57 ust. 2 P B).
8 . WARUNKI TECHNICZNE DLA REALIZACJI OBIEKTÓW.
8.l.  W trakcie realizacji obiektów naleŜy przestrzegć zasad warunków wynikających
z:
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8.1.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
8.l.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie   ochrony
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad
przeciwpoŜarowego zaopatrzenia wodnego ratownictwa technicznego, chemicznego
i ekologicznego oraz warunków jakim powinny odpowiadać drogi poŜarowe.
8.2 NaleŜy uwzględnić w trakcie realizacji robót  następujące przepisy i akty
normatywne (nowelizacje i zmiany Rozporządzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa):
• Zmiana -  Dz.U. z dn.1995r  nr 10 poz.461 i 118, poz.574
• Zmiana  -  Dz.U. Nr 75 poz.200
• Nowelizacja – Dz.U.  Nr 132 poz.878
• Wykaz Polskich Norm do obowiązkowego stosowania, umieszczony w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca
1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z
zakresu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Geodezji i
Kartografii.
Pozostałe akty normatywne:
-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
1995r.Nr8 poz.38).
- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r, w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy realizacji których jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (M.P. z 1995 r. Nr 2
poz. 28 i z 1996 r. Nr 83 poz. 726).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 2.1 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U, z 1995 r. Nr 25
poz.133).
- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. Nr 2
poz. 29).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26
sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym
zakresie (Dz.U. Nr 83 poz. 376).
9. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
9.1 Dokumentacja techniczna.
9.l.l    Dla zaprogramowanego zakresu robót zamawiający jest w posiadaniu projektu
budowlano-wykonawczego.
Podstawą do rozpoczęcia robót jest art 28 Prawa Budowlanego , na bazie którego
inwestor uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.
Projekty posiadają wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia, potwierdzające
prawidłowość i zgodność z przepisami rozwiązań w nich zawartych .
9.l.2 Projekty budowlano-wykonawcze uwzględniają warunki zatwierdzenia oraz
warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.
W skład projektu wykonawczego dla określonego w warunkach przetargu zadania,
wchodzą następujące opracowania:
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- projekt zagospodarowania terenu,
- projekty budowlane podstawowe,
- projekt wykonawczy - konstrukcji,
- projekty wykonawcze sieci objętych projektem zagospodarowania, przedmiary robót
w ujęciu kosztorysowym (kosztorysy ślepe) dla poszczególnych rodzajów robót,
określające potrzebne nakłady: materiałów, sprzętu i robocizny  sporządzone na
podstawie KSNR i KNR.
9.2 Wymagania dla produktów materiałów uŜytych przy realizacji
   przedmiotu zamówienia.
9.2.1 Przedmiot zamówienia wykonać naleŜy w zgodności z projektem
wykonawczym przy przestrzeganiu Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na
podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. p statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88
póz. 439 i z 1996 r. Nr 156  poz 775) oraz w zgodności z Prawem Budowlanym, które
określa konkretne wymogi,jakie muszą spełniać wyroby przy realizacji robót
budowlanych. ;
9.2.2 Materiały i wyroby muszą być zgodne z Polskimi Normami. JeŜeli uŜyte będą
wyroby (prefabrykaty) nie objęte wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegające
od obowiązujących norm - muszą one uzyskać aprobatę techniczną wydaną przez
upowaŜnione do tego jednostki. WdroŜenie takich produktów do obrotu rynkowego,
będzie mogło nastąpić po uzyskaniu wymienionego dokumentu. Postępowanie z nie
normatywnymi wyrobami budowlanymi, mające na celu ich techniczną aprobatę,
określa wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 697). '
9.2.3 Ścisły związek z powyŜszą tematyką mają przepisy wydane przez Ministra
Spraw Wewnętrznych w rozporządzeniu z dnia 3 l lipca 1998 r. w sprawie systemów
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U, Nr l 13 poz. 728 z 1998 r.).
9.2.4 W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji
zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, naleŜy
przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, Oznaczeniami takimi powinny być znakowane produkty posiadające
certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi Normami
została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności.
10 OPRACOWANIA GEODEZYJNE
10.1 Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie naleŜy przeprowadzić
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.) Pomiarami geodezyjnymi winny
być objęte czynności w toku budowy. Zakres pomiarów geodezyjnych obejmuje
wytyczenie w terenie połoŜenia poszczególnych obiektów budowlanych. Dane te
powinny dotyczyć punktów głównych budynków i budowli, przebiegu osi, linii
rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych. Geodezyjne
wytyczenie obiektów budowlanych w terenie słuŜyć ma przestrzennemu usytuowaniu
tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu
przewidzianego w projekcie połoŜenia wyznaczonych obiektów względem obiektów
istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości.



111

10.2. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego podlegają geodezyjne elementy, określające usytuowanie w poziomie
oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, w szczególności: a/ główne
osie obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych, b/ charakterystyczne
punkty projektowanego obiektu, cl stale punkty wysokościowe - repery.
    Wykonanie tych czynności, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi
zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
10.3. Geodezyjna obsługa budowy i montaŜu obiektów budowlanych - z wyjątkiem
tej, która ujęta jest w tablicach KNR
10.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów lub elementów obiektów ,
o których mowa w art. 43 ust 3 ustawy - Prawo Budowlane.
10.5. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych naleŜy
sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu. zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.
11. ZBIÓR INFORMACJI POZOSTAŁYCH
11.1. Informacje o sposobie odbioru technicznego urządzeń przed ich wbudowaniem.
Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastę-
pujących czynności:
- sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone - odpowiadają zamówieniu,
- sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają
parametrami technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym, a takŜe,
czy w komplecie są karty gwarancyjne oraz certyfikaty,
- oceny, czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej
- oceny kosztorysowej, oceny, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie są
uszkodzone.
11.2. Wymagania dotyczące sprzętu jaki moŜe być zastosowany z uwagi na warunki
realizacyjne
- gabaryty sprzętu określono w załoŜeniach kosztorysowych.
11.3. Wymagania dotyczące kwalifikacji .uprawnień i doświadczenia personelu
kierowniczego i wykonawczego,
a/ Kwalifikacje personelu kierowniczego (kierownik budowy):
ze względu na charakter budowy wymagane jest, aby kierownik budowy posiadał
przygotowanie inŜynierskie oraz uprawnienia budowlane o kierunku konstrukcyjnym
z prawem do kierowania robotami budowlanymi.
b/ Średni personel techniczny - wymagane wykształcenie co najmniej  średnie
techniczne, uprawnienia budowlane - wykonawcze.
c/ Majstrzy budowy - wymagany co najmniej 10 - letni staŜ w wykonawstwie
budowlanym na stanowisku samodzielnym, przy uwzględnieniu wykonywania
konstrukcji Ŝelbetowych.
d/ Personel wykonawczy:
wykwalifikowani robotnicy o specjalnościach wymaganych przy robotach
budowlanych, a w szczególności Ŝelbetowych - monolitycznych oraz murarskich,
instalatorzy o specjalnościach: sieci wod.-kan., wentylacja, roboty elektryczne, w tym
słaboprądowe i grupa pracowników niewykwalifikowanych .
11.4. Sposób ubezpieczenia i zabezpieczenia budowy.
Wykonywane roboty budowlane przy budowie naleŜy ubezpieczyć w jednym z
towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody
własne jak i osób trzecich przebywających na budowie, w zakresie następstw
nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia oraz warunków atmosferycznych,
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zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów, kradzieŜy oraz świadomych zniszczeń
przez osoby trzecie.
Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego
lub wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych
zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1. roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem
robót - od ognia, huraganu , powodzi i innych zdarzeń losowych,
2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi
robotami, w tym takŜe ruchem pojazdów mechanicznych.
   Wartość robót objęta ubezpieczeniem powinna uwzględniać:
a/ roboty - do wartości szacunkowej określonej przez wykonawcę wraz z materiałami
niezbędnymi do ich wykonania,
b/ urządzenia budowy , a takŜe sprzęt i transport zgromadzony na budowie przez
wykonawcę - do wartości niezbędnej do ich zastąpienia.
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia na kaŜde Ŝądanie
zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.
Koszty ubezpieczenia budowy ponosi wykonawca robót wyłoniony w drodze
przetargu.
Teren budowy naleŜy zabezpieczyć przed wchodzeniem osób niepoŜądanych ,
poprzez wykorzystanie istniejących i nowych ogrodzeń przekazanego terenu
budowy, a takŜe oświetlenie terenu w godzinach wieczornych i nocnych. NaleŜy
udostępnić hydranty p.poŜ, a miejsca ich wskazać poprzez odpowiednie
oznakowanie.
11.5. Informacja o podwykonawcach, określenie warunków jakie winni spełniać,
ograniczenia w zatrudnieniu podwykonawców.
 Wszystkie roboty realizowane będą w ramach generalnego wykonawstwa.
Dopuszcza się realizację zadania przy udziale podwykonawców wskazanych w
ofercie Generalnego Wykonawcy.
11.6. Wykaz dokumentów jakie winni złoŜyć podwykonawcy    wraz z oferta
Generalnego Wykonawcy - zamieszczono w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
11.7. Informacje dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia zadania. Terminy
realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
11.8. Informacje o sankcjach za opóźnienia. usterki. nienaleŜyte wykonanie umowy.
- Zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
- Nie uwaŜa się za czynnik zakłócający terminową realizację wpływ warunków
atmosferycznych , które przy składaniu ofert muszą być normalnie brane pod uwagę
(poza katastrofami).
11.9. Informacje o odpowiedzialności za uchybienia wykonawcy i zamawiającego.
Do zakresu uchybień realizacyjnych kaŜdej ze stron, skutkujących odstąpieniem od
umowy, zaliczać się będzie jedynie te, które rzutować mogą na terminowe wykonanie
robót.
11.10. Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych . zamiennych i
dodatkowych z określeniem zasad ich zlecania i rozliczania.
- Warunki realizacji nie uwzględniają zakresu robót pomocniczych, poza robotami
objętymi nakładami rzeczowymi i normatywnymi zawartymi w bazie KNR.
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- JeŜeli w trakcie trwania realizacji robót objętych umową zajdzie konieczność
wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, to wykonywane one mogą być tylko
na podstawie odrębnego zamówienia oraz rozliczane odrębnie. Roboty dodatkowe
mogą wynikać z wprowadzonych zmian w dokumentacji projektowej lub w wyniku
innych dyspozycji ze strony zamawiającego. Podstawy cenowe dla robót
dodatkowych przyjęte zostaną z oferty wykonawcy. Uzgodnienia winny być
dokonane przed rozpoczęciem wykonywania zmienionego zakresu robót.
- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty zrealizowane bez zgody
zamawiającego, wykraczające poza zakres objęty umową.
11.11. Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru, w tym odbiorów częściowych.
Wszystkie roboty zanikające lub ulegające zakryciu wymagają protokolarnego
potwierdzenia ich wykonania przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Odbiór
tych robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnionej
części wykonanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz
podpisane przez kierownika budowy.
11.12. Współpraca z innymi wykonawcami obecnymi na placu budowy (np. nie
wchodzącymi w układ GW).
Wszystkie roboty planowane do wykonania prowadzone będą w ramach
Generalnego Wykonawstwa. Zakres robót montaŜowych lub branŜowych,
wykonywany przez firmy specjalistyczne, wymagać będzie szczególnego nadzoru
oraz koordynacji międzybranŜowej przez GW.
- Czynności zagospodarowania placu budowy w tradycyjne i najniezbędniejsze
urządzenia ( sieć energetyczną tymczasowego zasilania, studzienkę wodomierzową
z siecią wodociągową tymczasową), ze względu na nie przewidywanie specjalnych
zagroŜeń w trakcie realizacji robót - nie wymagają skoordynowania z pozostałymi
robotami.
11.13. Współpraca z inspektorami nadzoru.
- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego INI są przedstawicielami zamawiającego w
trakcie realizacji robót. Obecność inspektora nadzoru na budowie przewidziana jest
dniach uzgodnionych z wykonawcą robót potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.
W przypadku konieczności częstszych pobytów ze względu na procesy
technologiczne - według potrzeb, nie powodujących nieuzasadnionych przerw w
robotach budowlanych.
- Inspektor nadzoru na budowie jest upowaŜniony do podejmowania decyzji
dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych budowy w ramach
dokumentacji projektowej , przepisów prawa budowlanego oraz umowy o jej
realizację.
KaŜde zastrzeŜenie do pracy inspektora nadzoru, winno być zgłoszone
zamawiającemu niezaleŜnie od dokonania zapisu w dzienniku budowy.
11.14. Zmiany cen w umowach wieloletnich wraz z jasnym określeniem podstaw
zmian. Umowa nie przewiduje zmian cen.
11.15. Wykonywanie robót. których na etapie przygotowania specyfikacji nie moŜna
było przewidzieć.
Według rozpoznania dokumentacji technicznej-wykonawczej , nie przewiduje się
wykonywania robót mogących być następstwem pominięcia technologicznych
elementów robót.
Wystąpienie takiego przypadku z racji nie przewidzianych okoliczności, wymagać
będzie ustalenia dalszego toku działania oraz udokumentowania takich okoliczności
w protokółach konieczności, dokonania obmiarów dla robót nie przewidzianych,
wykonania kosztorysów i uzgodnienia ceny.
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11.16. Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót
do ich odbioru przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
- Wprowadza się zasadę, iŜ wykonawca robót (GW) jest w pełni odpowiedzialny za
stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia
przejęcia placu budowy aŜ do dnia odbioru końcowego obiektów przez
zamawiającego.
- Zabezpieczenie robót przed skutkami niskich temperatur w okresie obniŜonych
temperatur - obciąŜa wykonawcę .
- Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się
na okres rękojmi.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w
czasie prac przy realizacji zadania, aŜ do przekazania go zamawiającemu.
11.17. Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi oraz usuwanie usterek
za odrębną zapłata w przypadku ich spowodowania niewłaściwą eksploatacją.
- Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji,
a wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego JeŜeli w wykonanym
przedmiocie umowy ujawnią się wady zmniejszające jego wartość lub uŜyteczność
ze względu na cel określony w umowie.
- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe
po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin
mających na celu jej stwierdzenie, naleŜy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni
przed terminem dokonania oględzin.
W protokóle musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie
stwierdzonych wad.
- Strony mogą uzgodnić, Ŝe wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na
jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy
- Usuniecie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie.
- Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają
  po upływie 3 lat
- Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna
się w stosunku do Generalnego Wykonawcy i podwykonawców w dniu zakończenia
przez inwestora (zamawiającego) czynności odbioru. JeŜeli inwestor przed odbiorem
przejmie przedmiot umowy do eksploatacji (uŜytkowania), bieg terminu , po upływie
którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu przejęcia
przedmiotu umowy do eksploatacji (uŜytkowania).
- Stwierdzenie przez strony umowy, iŜ uszkodzenia powstałe w okresie trwania
rękojmi spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez uŜytkownika,
spowoduje, Ŝe uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką
okoliczność strony stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu
rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem.
- Wykonawca jest takŜe odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które
spowodował w czasie prac przy usuwaniu usterek lub wykonywaniu swoich
zobowiązań umownych.
11.18. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwiązań technologicznych i innych.
- Dokumentacja dostarczona przez zamawiającego stanowi jego własność i nie moŜe
być uŜywana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody zamawiającego.
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- Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeŜone jest jako
dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu i prawa
ochronnego. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań , na które
zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich
praw autorskich. Autor (autorzy) moŜe dochodzić roszczeń w stosunku do osób
trzecich korzystających z tych dóbr.
JeŜeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeŜono zachowanie tajemnicy zawodowej,
to kaŜde naruszenie tych zastrzeŜeń spowodować moŜe dochodzenie z tego tytułu
roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym.
- Wprowadzenie przez wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami l
prawami ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na
korzystanie z takich rozwiązań.
11.19. Katastrofa budowlana.
• Katastrofą budowlaną w rozumieniu ustawy - Prawo Budowlane będzie
niezamierzone gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a takŜe
konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek
szczelnych, obudowy wykopów.
• Katastrofą budowlaną nie będzie;
• uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie budowlanym,
  nadającym się do   naprawy lub wymiany,
• uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych
  z budynkami lub pochodnymi obiektami,
• awaria instalacji.
• Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzić
będzie właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub właściwy organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.
• W razie katastrofy budowlanej w budowanym zespole obiektów, kierownik budowy
powinien:
• zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać nasilaniu się
skutków katastrofy,   *
• zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemoŜliwiającymi prowadzenie
postępowania wyjaśniającego,
• niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
a/ właściwy organ,
  b/ właściwego miejscowego prokuratora i policję,
  c/ inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego,
jeŜeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,
  d/ inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub
skutkami katastrofy z mocy szczegółowych przepisów.
• Zabezpieczenie miejsca katastrofy przed zmianami naleŜy wykonać poprzez
oznaczenie tego miejsca, wprowadzenie na szkice oraz w miarę moŜliwości
utrwalenie na fotografii. Po zakończeniu prac komisji powołanej do zbadania
przyczyn i skutków katastrofy, właściwy organ powinien niezwłocznie wydać decyzję
określającą zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania
terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu wykonania robót,
doprowadzających obiekt do stanu właściwego.
- Organ moŜe zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeŜeli jest
to niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.
- Inwestor obiektu budowlanego po zakończeniu postępowania, zobowiązany jest
podjąć niezwłocznie działania niezbędne dla usunięcia skutków katastrofy,
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11.20. Roboty wyłączone, które zamawiający wykona we własnym zakresie.
  Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte przetargiem,
wykonywane będą siłami Generalnego Wykonawcy oraz podwykonawców robót
specjalistycznych. Zamawiający nie będzie prowadził robót we własnym zakresie.
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TECHNOLOGIA STACJI UZDATNIANIA WODY,  SIECI ZEWNETR ZNE I
ZBIORNIK RETENCYJNY.

WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową Stacji wodociągowej w Nowych
Ostrowach.
PoniŜej przedstawiono wymogi  w zakresie sieci zewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przebudowy stacji wodociągowej w
Nowych Ostrowach.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem kanalizacji technologicznej (odpływowej) i przewodów
wodociągowych na w/w budowie oraz technologii uzdatniania wody.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Kanalizacja technologiczna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do
odprowadzania ścieków technologicznych.
1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
ścieków.
1.4.2.2. Kanał technologiczny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków
technologicznych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia zrzutu ścieków
technologicznych do sieci kanalizacji technologicznej.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach
prostych.
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.4. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do
odbiornika.
1.4.3.13. Wpust technologiczny - urządzenie do odbioru ścieków technologicznych,
spływających do kanalizacji.
MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje
dotyczące proponowanego źródła zakupu, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz
próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw
certyfikacji w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów.
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 Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
źródła.
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 zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania
piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań INI.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie będzie prowadzić
Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy.
2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez INI.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
nie zapłaceniem.
2.l.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez INI.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę
i uzgodnionych z INI.
2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
INI o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w
okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez INI.
Zmianę materiału musi zaakceptować projektant.
2.2 Kanały rurowe.
2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV  a200, 160 mm.
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Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) SDR 34 bez substancji
zmiękczających i wypełniających wg PN-B-10735:1992. Rury kielichowe z
uszczelkami gumowymi wargowymi fabrycznie wstawionymi w rowki kielichów.
2.2.2. Rury stalowe osłonowe (w gotowym wykopie).
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania wg PN-80/H-
74219 malowane wewnątrz asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnątrz powłoką
bitumiczna z pojedynczą (ZO1) lub podwójną przekładką (ZO2).
2.2.3.Studzienki kanalizacyjne.
Studnie wykonane będą z kręgów Ŝelbetowych śr. 1200 mm łączonych na uszczelkę.
Połączenie rurociągu ze studzienką wykonać za pomocą przejścia szczelnego
PVC200. Zwieńczenie studni wykonać w postaci przykrycia Ŝelbetowego z włazem
Ŝeliwnym typu cięŜkiego zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
Włazy kanałowe naleŜy wykonać jako włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego z zamknięciem
odpowiadającym wymaganiom PN-EN 124:2000 umieszczone w drodze lub zgodnie
z projektem budowlanym.
Stopnie w ściance studni - odległość między stopniami 25 cm, odpowiadające
wymaganiom PN-B-10729:1999.
Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:
-   kręgów betonowych lub Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971 -
08
-   muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037
Komora robocza poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z
betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom
BN-62/6738-03, 04, 07 lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o
średnicy 0,80 ni odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
właściwościach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.5. Stopnie złazowe
Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086.
 SPRZĘT
3. l Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzęta, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez INI.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie t gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze
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wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji INI, nie moŜe być zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
3.2 Sprzęt do wykonania kanalizacji.
3.2. l Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zaleŜności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania
robót ziemnych i wykończeniowych:
-    koparkę podsiębierną 0,25 do 0,60 m3
-    spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM
-    sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa
-    piłę do cięcia asfaltu i betonu
-    piłę motorową łańcuchową
3.2.2 Sprzęt do robót montaŜowych
- samochód dostawczy do 0,91
- samochód skrzyniowy do 5t
- Ŝuraw samochodowy do 61
- beczkowóz ciągniony 4000 dcm3
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym
- wyciąg wolnostojący
- spawarkę elektryczną wirującą 300 A
-       zespół prądotwórczy trójfazowy
-       zestaw do spawania gazowego
-       zgrzewarkę do rur PE

Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
 TRANSPORT
4. l Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie
przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez INI, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
4.2 Transport i rozładunek rur PCV.
Ze względu na specyficzne cechy rur PCV naleŜy przestrzegać następujących
dodatkowych wymagań:
-    transport powinien odbywać się tak, Ŝeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych (
rozłoŜenie tektury falistej , wysokość składowania do l ,0 m )
-    przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C
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-    załadunek i rozładunek nie wymaga uŜycia specjalnego sprzętu — rury mogą być
przenoszone ręcznie.
-    przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie byty
dłuŜsze niŜ 1,0 m
4.3.Transport i rozładunek rur studziennych.
- przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami
   skrzyniowymi
-  załadowane rury nie powinny wystawać ponad burtę skrzyni
-  rozładunek rur wyłącznie przy uŜyciu sprzętu mechanicznego
- liczba rur ułoŜonych na środku transportu powinna być
   dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia
   ich przed uszkodzeniem.
-  rury studzienne przewozić w pozycji ich wbudowania
4.4.Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą
być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10
szt i łączyć taśmą stalową.
4.5.Transport mieszanki betonowej.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe,
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia
mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w
wymaganiach technologicznych.
4.6.Transport kruszyw.
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczający je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7.Transport cementu.
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi,
chroniącymi cement przed wilgocią. Transport cementu i przechowywanie powinny
być zgodne z BN-88/6731 -08.
SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.
5.1. Rury przewodowe PCV i PE.
Rury naleŜy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub
wielowarstwowo.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem się wód opadowych .Wykonawca jest zobowiązany układać rury
według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający
stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych
rur.
Rury składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładach drewnianych.
Wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów.
Kolejne warstwy rur powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane
kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur.
Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania
naleŜy zachować środki ostroŜności.
Nie dopuszcza się uŜywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania
ładunku. W trakcie składowania rury naleŜy chronić przed szkodliwym działaniem
promieni słonecznych ( zakryte plandeką ) oraz temperaturą (max temp. w miejscu
przechowywania +30°C ).
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5.2. Rury studzienne.
Rury składać na otwartej przestrzeni Powierzchnia powinna być wyrównana i
utwardzona. Rury układać według poszczególnych grup. Dopuszcza się układanie
rur wielowarstwowo. Max trzy warstwy rur. UłoŜony stos rur powinien być
zabezpieczony przed rozsunięciem się klinami drewnianymi.
Rury studzienne składować pojedynczo w pozycji jak do wbudowania.
5.3. Elementy betonowe prefabrykowane.
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposaŜony w odpowiednie urządzenia dŜwigowo-transportowe.
Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów naleŜy zachować
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów.
Prefabrykaty naleŜy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów
montaŜowych. KaŜdy rodzaj prefabrykatów powinien być składowany osobno.
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach o przekroju
prostokątnym, zapewniających odstęp od podłoŜa minimum  15 cm.
5.4. Kruszywo.
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób
zabezpieczający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
5.5. Cement.
Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych.
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące.
5.6.  Kręgi
Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk
kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość -składowania nie
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
5.7.  Cegła kanalizacyjna
Cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.
Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany,
zapewniający łatwość
przeliczenia. Cegły powinny być ułoŜone w jednostkach ładunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.
Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, o łącznej wysokości nie
przekraczającej 3,0 m.
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna
przekraczać 2,2 m.
5.8. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania
powifina być utwardzona i odwodniona.
6.TRANSPORT
6.1. Transport rur.
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Rury PCW i PE  mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed
uszkodzeniem iub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu mr górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian
środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej.
Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś
poszczególne warstwy w
miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (o
grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
6.2. Transport kręgów.
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji
wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m naleŜy wykonywać za
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie
prefabrykatu.
6.3. Transport cegły kanalizacyjnej.
Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w
jednostkach ładunkowych lub
luzem.
Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego w
jednej warstwie.
Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedne
obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu.
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.
Cegły luzem mogą być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać
mechanicznie za pomocą
urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek
i wyładunek wyrobów
przewoŜonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy uŜyciu przyrządów
pomocniczych.
6.4. Transport włazów kanałowych.
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy
układać na paletach po 10szt. i łączyć taśmą stalową.
6.5. Transport mieszanki betonowej.
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe,
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę
określoną w wymaganiach technologicznych.
6.6. Transport kruszyw.                                                            
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi  środkami transportu, w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
6.7. Transport cementu.
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
WYKONANIE ROBÓT.
7.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia obiektów (zbiornik
i fundament)i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków
świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe INI.
7.2. Roboty ziemne.
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i
uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę i wymieniony
na nowy, odpowiedni.
W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru, Ŝe grunt wydobyty na danym
odcinku moŜe podlegać zagęszczeniu dopuszcza się stosowanie na tym odcinku
takiego gruntu.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od
rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej  warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio
przed ułoŜeniem
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób
uzgodniony z INI.
7.3. Przygotowanie podłoŜa.
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podłoŜem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z dokumentacją projektową.
7.4. Roboty montaŜowe
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość
posadowienia rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki:
-   najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze niŜ:
-  dla kanałów o średnicy do 0,16 m – 1%,
-  studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub
Ŝwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
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studzienki  wykonywać naleŜy  zasadniczo  w  wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast  w  trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
- w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m
naleŜy stosować studzienki spadowe-kaskadowe,
-   studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyŜej 0,40 m
powinny mieć przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami
hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40
m włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz
studzienki.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy obudować i uszczelnić
materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej poprzez osadzenie
przejść szczelnych PVC o odpowiedniej średnicy.
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych wg BN-86/8971-OS.
Studzienki płytkie - bezpośrednio na komorze roboczej naleŜy umieścić płytę
pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. Dno studzienki naleŜy
wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej
części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny
z przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kinetą
powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku
zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 %o w kierunku     kinety.
Studzienki usytuowane w miejscach naraŜonych na obciąŜenia dynamiczne powinny
mieć właz typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach moŜna
stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości
min. 8 cm ponad poziomem
terenu.
7.5. Izolacje.
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z INI.
W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy
zabezpieczyć przez
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorąco wg PN-C-96177.
7.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z INI.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
8.1. Kontrola, pomiary i badania
8.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
do betonu i zapraw i ustalić receptę.
8.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i  systematycznej kontroli prowadzonych
robót w zakresie  i  z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną
przez InŜyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm,
-   badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
-   badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy
podłoŜa z kruszywa mineralnego lub betonu,
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i
studzienek,
-   sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów,
-   sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
-   badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych
-   sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
8.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-   odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosić więcej niŜ + 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ O,l m,
-   odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm,
-   odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm,
-   odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna
przekraczać ± 5 mm,
-   odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
-   wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na
długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9,
 OBMIAR ROBÓT
9.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
ODBIÓR ROBÓT
10.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i
wymaganiami INI, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały
wyniki pozytywne.
10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-   roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
-   wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
-   wykonane komory,
-   wykonana izolacja,
-   zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50
m.



127

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
11.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Cena l m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
-   oznakowanie robót,
-   dostawę materiałów,
-   wykonanie robót przygotowawczych,
-   wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnienie,
-   przygotowanie podłoŜa i fundamentu,
-   wykonanie sączków,
-   wykonanie wylotu kolektora,
-   ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek
ściekowych,
-   wykonanie izolacji rur i studzienek,
-  zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
12. PRZEPISY ZWIĄZANE
       Normy
1.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.    PN-B-06751 Wyroby   kanalizacyjne   kamionkowe.  Rury i kształtki.
Wymagania i badania
3.    PN-B-1llll Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne do
      nawierzchni drogowych. świr i mieszanka
4.    PN-B-11112 Kruszywa  mineralne.   Kruszywa  łamane  do
      nawierzchni drogowych
5.    PN-B-1203 7 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
7.    PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
8.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
10.    PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
11.    PN-H-74051 -02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego)
12.   PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych
13.   PN-H-74101 śeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych
14.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15.    BN-62/6738-03,04, 07    Beton hydrotechniczny
16.    BN-86/8971-06.02         Rury bezciśnieniowe. Rury  betonowe i Ŝelbetowe
17.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty    budowlane z betonu. Kręgi betonowe i
Ŝelbetowe.
18.    Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 i.
19. Katalog budownictwa
• KB4-4.12.1.(6)    Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
• KB4-4.12. l.(7)   Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
• KB4-4.12.1.(8)    Studzienki spadowe (lipiec 1980)
• KB4-4.12.1.(ll)   Studzienki ślepe (lipiec 1980)
• KBl-22.2.6.(6)    Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm
20. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych".
        „Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r.
21. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok" i BPBBÓ Miastoprojekt-
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Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984
r.

TECHNOLOGIA STACJI WODOCIĄGOWEJ.
1. Rozbudowa stacji wodociągowej w Ostrowach obejmuje:
• dostawienie drugiego zbiornika wyrównawczego,
• demontaŜ hydroforów i pomp drugiego stopnia,
• demontaŜ istniejących odŜelaziaczy
• demontaŜ istniejących hydroforów
• montaŜ zestawu hydroforowo-pompowego
• montaŜ filtrów
• zewnętrzne instalacje technologiczne
• wszelkie roboty konieczne do wykonania dla uruchomienia stacji oraz utrzymania
dostaw wody w trakcie rozbudowy stacji
I. FILTRY CIŚNIENIOWE
1. Przeznaczenie.
Pionowy zbiornik filtracyjny  stanowi zasadniczą część wyposaŜenia stacji
uzdatniania wody w układzie odŜelaziacz-zbiorniki-zestaw hydroforowo pompowy. Po
wypełnieniu złoŜem filtracyjnym i połączeniu z mieszaczem wodno-powietrznym
słuŜy do usuwania chemicznych związków Ŝelaza zawartych w wodzie surowej.
Przeznaczony jest do pracy w instalacjach wody zimnej przy ciśnieniu 0,6 MPa i
podlega odbiorowi UDT.
2. Konstrukcja.
Konstrukcja filtru pozwala na zastosowanie tego urządzenia w szerokim zakresie
natęŜeń przepływu wody jak teŜ róŜnych wysokości wielowarstwowych złóŜ
filtracyjnych. Jedynym warunkiem jest, aby ciśnienie filtrowanej wody nie
przekraczało 0,6 MPa. Ponadto naleŜy pamiętać o tym, Ŝe filtr w wykonaniu
podstawowym jest przystosowany do filtracji z zastosowaniem złóŜ filtracyjnych o
ziarnach nie mniejszych niŜ 0,5 mm.
3. Wykonanie.
Detale do budowy zbiorników filtracyjnych wykonane są ze stali węglowej,
konstrukcyjnej o określonej wytrzymałości i sprawdzonej spawalności. Elementy
zbiornika podlegające ciśnieniu wykonane są z materiałów o ściśle określonych
właściwościach, potwierdzonych atestem hutniczym.
Zabezpieczenie antykorozyjne: Przed nałoŜeniem powłok malarskich powierzchnie
zewnętrzne i wewnętrzne zbiornika oczyszczane są do klasy czystości Sa2,5 za
pomocą obróbki strumieniowo-ściernej. Powierzchnie wewnętrzne zabezpieczone są
farbami posiadającymi atest PZH do kontaktu z wodą pitną. Powierzchnie
zewnętrzne zabezpieczone są farbami podkładowymi zabezpieczającymi wyrób
przez okres trzech miesięcy w warunkach otwartych składowisk.
4. Uwaga:
-    Instalacje zasilające powinny być wyposaŜone w zawory bezpieczeństwa:
a)   na dopływie wody surowej - za pompą
b)  na dopływie spręŜonego powietrza - za spręŜarką.
—    Na   dnie   górnym   zbiornika   naleŜy   zainstalować   samoczynnie   działający
zawór odpowietrzający, zapobiegający wytwarzaniu się poduszki powietrznej.
  II. MIESZACZ WODNO-POWIETRZNY
1.Mieszacz wodno-powietrzny słuŜy do natleniania związków chemicznych Ŝelaza
zawartych w wodzie surowej w układzie z filtrem ciśnieniowym. Wewnątrz posiada
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dwie kaskady umoŜliwiające dokładne wymieszanie wody z powietrzem. Detale
przeznaczone do budowy mieszacza wykonane są ze stali niskowęglowej o
określonej wytrzymałości i sprawdzonej spawalności. Mieszacz przeznaczony jest do
pracy przy ciśnieniu 0,6 MPa i podlega odbiorom UDT. Przewiduje się wymianę
istniejących aeratorów na równowaŜne.
III. RUROCIĄGI I ARMATURA TECHNOLOGICZNA.
Rurociągi technologiczne wody surowej, wody uzdatnionej i wody płucznej w
budynku SUW projektuje się z ciśnieniowych rur i kształtek o średnicach
zewnętrznych 90 mm, 110 mm, 160 mm PN16 z tworzyw sztucznych.
Łączenie elementów metodą zgrzewania czołowego oraz na kołnierze luźne i
uszczelki gumowe okrągłe lub klejone ; za wyjątkiem króćców przyłączeniowych do
filtrów , pomp, zaworów bezpieczeństwa oraz, rurociągu ssawnego pomp sieciowych,
które projektuje się z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą kołnierzy i
uszczelek gumowych- średnice wg w/w rysunków. Rury naleŜy montować na
wspornikach przy pomocy uchwytów do rur. Podejścia zewnętrznych rurociągów
wodociągowych w obrębie fundamentu ASUW pokazano. Rurociągi doprowadzające
wodę do pomieszczenia chemii, oraz do pomieszczenia WC projektuje się z rur i
kształtek PP o średnicy zew. 20 mm, łączonych metodą zgrzewania oraz przy
pomocy kształtek przejściowych na gwint.
Instalację spręŜonego powietrza doprowadzającą medium do siłowników przepustnic
pneumatycznych projektuje się z węŜy PE.
IV. AUTOMATYKA STACJI.
System automatyki wyposaŜono w niŜej wymieniony osprzęt:
a. Sterownik pneumatyczny
b. System automatycznych zaworów membranowych, sterowanych
pneumatycznie realizujących cykle pracy urządzenia, wyk. Ŝeliwo.
KaŜdy z filtrów jest obsługiwany przez zespół automatycznych zaworów
membranowych (zwanych teŜ hydrozaworami) sterowanych za pomocą
programowalnego sterownika.
Jest to sterownik z programatorem objętościowym lub czasowym.
Ciśnienia w instalacji powietrznej sterowania – 2 - 5 bar
Cykl płukania filtrów odbywa się w kolejności: płukaniepowietrzem, płukanie
wsteczne, dopłukiwanie.
Płukanie powietrzem realizowane jest poprzez przepływ wsteczny powietrza.
Do płukania wstecznego filtrów wykorzystuje się wodę uzdatnioną ze zbiornika
zapasowego. Dopłukiwanie realizowane jest za pomocą wody j.w.
2. OPIS PRACY FILTRA

Zasada działania:
1. Woda surowa  pod ciśnieniem przepuszczana przez złoŜe filtracyjne, na którym
zatrzymują się wytracone zanieczyszczenia.
2. Zatrzymane zanieczyszczenia (tj. uwodnione tlenki Ŝelaza i manganu) usuwa się
do kanalizacji zakładowej przez przeciwprądowe płukanie wodą.
3. Sterownik uruchamia mechanizm płuczący o zaprogramowanym czasie lub
przepłynięciu zadanej ilości wody.
4. Filtry wymagają płukania co 300 m3 lub maksymalnie co 2 dni lub wg lokalnych
warunków pracy. Wszelkie zmiany nastaw sterownika wymagają konsultacji z
autoryzowanym serwisem.
5. Przy płukaniu filtrów wodą surową natychmiast po zakończeniu cyklu płukania
moŜna spodziewać się wypływu wody dobrej jakości, przy czym stopniowo będzie się
ona jeszcze poprawiać.
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6. Podczas płukania filtra nie ma moŜliwości dostarczania przez niego wody
uzdatnionej, dlatego filtry płukane są cyklicznie (jeden po drugim) poza okresem
największego zapotrzebowania na wodę (np. o godz. 1 –2 w nocy).
3. PROGRAM PŁUKANIA AUTOMATYCZNEGO
DEKOMPRESJA (czas trwania - 1 min.)
Następuje przy uŜyciu zaworów membranowych wchodzących w skład filtra. Zawór
wlotu wody surowej i wylotu wody uzdatnionej zamykają się. Zawór górny płuczący
otwiera się i zrzuca część wody z filtra do kanalizacji.
WZRUSZANIE ZŁOśA POWIETRZEM (czas trwania – ca.5 min.)
Zawór automatyczny doprowadzający powietrze otwiera się na czas 5 minut; tłoczy
powietrze od dołu złoŜa w celu jego wzruszenia.
PRZERWA (czas trwania – ca.1 min.)
Zawór doprowadzający powietrze zamyka się. Nadmiar powietrza uchodzi przez
odpowietrznik automatyczny na górnej dennicy filtra.
PŁUKANIE WSTECZNE WODĄ UZDATNIONĄ ( czas trwania - 12 min.)
Woda czysta tłoczona jest w kierunku od dołu do góry złoŜa w celu jego wypłukania.
Główne zawory przełącza się do pozycji operacji płukania wstecznego. Zawory
wlotowy wody surowej i wylotowy wody uzdatnionej są zamknięte. Dolny zawór
płukania i górny zawór wylotu do ścieków otwierają się. Intensywność płukania jest
regulowana hydrozaworem na wypływie posiadającym śrubę regulacyjną przepływu.
PRZERWA (czas trwania – ca. 1 min.)
Odpływ wody ustaje zanim zawory membranowe nie ustawią się w pozycjach do
popłukiwania.
POPŁUKIWANIE WODĄ UZDATNIONĄ (czas trwania - 5 min.)
Zawór wody surowej i wylotowy wody uzdatnionej jest zamknięty.
Górny zawór wody uzdatnionej do popłukiwania i zawór wylotu do ścieków otwierają
się, aby zrzucić wodę przefiltrowaną o gorszej jakości.
PRZERWA (czas trwania - 1 min.)
Zawór spustowy popłuczny i górny wody uzdatnionej zamykają się. Odpływ wody
ustaje zanim hydrozawory nie ustawią się w pozycjach do pracy.
Zawór wlotowy wody surowej i wylotowy wody uzdatnionej otwiera się.
Filtr jest gotowy do pracy.
4. INFORMACJE OGÓLNE O STEROWNIKU PNEUMATYCZNYM.
Stager jest to rodzaj wielodrogowego obrotowego zaworu wyposaŜonego w wiele
przyłączy, przez które przepływa medium sterujące. MoŜe być nim woda lub
powietrze, które jest kierowane do odpowiednich zaworów membranowych. Zawory
te, otwierając się lub zamykając, realizują odpowiednie cykle pracy urządzenia.
Minimalne ciśnienie pracy sterownika wynosi 2,5 bara.
Praca sterownika pneumatycznego kontrolowana jest sterownikiem programowalnym
typu PLC.
Sterowniki posiadają wewnętrzny jak i zewnętrzny system kontrolny, który pozwala
na szybkie wykrycie nieprawidłowości w pracy stacji lub awarii jej elementów oraz
rejestrują stany pracy lub ingerencji w program osób trzecich.
Sterownik posiada moŜliwość pracy automatycznej i ręcznej.
Praca automatyczna umoŜliwia bezobsługowe działanie układu, polegające na
automatycznym ustawianiu filtrów w pozycji pracy, cyklicznym przeprowadzaniu
regeneracji układu filtrów oraz automatycznym włączaniu pomp i dmuchawy.
Regeneracja ręczna
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Praca ręczna sterownika umoŜliwia przeprowadzenie cyklu regeneracji dowolnego
filtra w dowolnym momencie.
5. ZBIORNIK RETENCYJNY 100m 3  x 2 szt.
1.Przeznaczenie zbiornika i wytyczne lokalizacji
2.Przeznaczenie  zbiornika.
Zadaniem zbiornika terenowego jest magazynowanie wody dla potrzeb bytowo -
gospodarczych   i   przeciwpoŜarowych   a   szczególnie   na   okres  jej   przeglądy
zapotrzebowania przekraczającego wydajność ujęcia.
3 Budowa i charakterystyka techniczna zbiornika
Zbiornik cylindryczny, naziemny, pionowy z   dachem   stałym   -   stoŜek   ścięty   o
konstrukcji   stalowej.
GATUNEK  STALI   l  GRUBOŚCI   BLACH   PODSTAWOWYCH   ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH
- dno g = 6 mm (stal St3SY)
- płaszcz     g = 5 mm i 4 mm (stal StSSY)
- pokrycie dachowe   g = 4 mm ( stal St3SX)
CAŁKOWITA MASA KONSTRUKCJI ZBIORNIKA WRAZ Z ELEMENTAMI
DRUGORZĘDNYMI (drabiny, balustrada, właz) - 7094 kg
Instalację wodną zbiornika stanowią przewody   wewnątrz zbiornika zakończone
króćcami kołnierzowymi, słuŜącymi do podłączenia wodnej instalacji zewnętrznej. Są
to:
- przewód doprowadzający,
- przewód pobierający,
- przewód przelewowy,
- przewód spustowy.
Instalacja elektryczna zbiornika powinna obejmować:
- instalację sterowania - przeznaczoną do automatycznego włączania i wyłączania
pomp na ujęciu wody,
- instalację sygnalizacyjną- wskazującą stan napełnienia zbiornika wodą,
- instalację uziemiającą- odgromową,
- instalację 24 V - dla zainstalowania przenośnych ramp podczas przeglądu i
konserwacji zbiornika.
3.1.Fundament   ( dla nośności gruntu q >10 N/cm = 0,1 MPa )
Fundament stanowi kwadratowa  Ŝelbetowa płyta na rzucie prostokąta o wymiarach
520x520 cm.
Sama płyta grubości 120cm posadowiona jest w gruncie na podbetonie z betonu B10
o grubości 10 cm i podsypce piaskowo-Ŝwirowej o grubości warstwy 30 cm średnio
zagęszczonej. Płyta naleŜy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
W trzech miejscach płyty fundamentowej na promieniu R 2300 rozmieszczono
elementy kotwiące, pomocne przy montaŜu , a słuŜące do zakotwienia zbiornika do
fundamentu  .Zbiorniki kotwione są do fundamentu śrubami M20 mocowanymi
pomiędzy półką na obręczy dolnego ceownika płaszcza a wspornikiem fundamentu .
3.2 Dno zbiornika.
Dno zbiornika wykonane jest z blach stalowych z gatunku St3SY o grubości 6 mm
spawanych miedzy sobą. Średnica dna wynosi 4550 mm. Dno składa się z pasów .
Blachy w pasach spawane są miedzy sobą na styk spoinami równoległymi czołowymi
obustronnymi wzdłuŜ dłuŜszych krawędzi (ze względu na mały gabaryt i cięŜar
moŜna dno przewracać za pomocą dźwigu).
Do dna zbiornika przyspawany jest pierścień denny z ceownika C 80. Do pierścienia
mocowany jest płaszcz zbiornika .
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3.3. Płaszcz zbiornika.
Płaszcz zbiornika spawany jest z blach o wymiarze walcowanym
-    1500 x 6000 mm ze stali St3S
lub ewentualnie
-     1500 x 3000 mm .
Styki poziome blach wykonuje się jako jednostronne czołowe na podkładce z obejmy
- obręczy z C 80. Obręcz z C 80 wzmacniająca płaszcz zbiornika oraz ułatwiająca
montaŜ ( utrzymanie kształtu ) mocowana jest do obu sąsiednich carg za pomocą
spoin pachwinowych.
Zbiornik posiada zmienną grubość płaszcza . Tylko dolna carga ma grubość 5 mm
natomiast pozostałe 4 mm.
KaŜda carga ( pierścień ) składa się maksymalnie z czterech segmentów —wymiar
„a" blach lub ośmiu segmentów — wymiar „b" blach - im mniej segmentów tym mniej
styków pionowych na obwodzie płaszcza. Styki pionowe są, stykami czołowymi
dwustronnymi, przesuniętymi względem siebie o minimum 300 mm .
3 4.Dach zbiornika.
Dach zbiornika zbudowany jest jako powłoka w kształcie stoŜka ściętego o
pochyleniu krawędzi 57%. Blachy dachu łączy się miedzy sobą na spoiny czołowe
równoległe -na styk. Grubość blach 4 mm, stal St3SX. W dachu znajduje się kominek
wentylacyjny o otworach zabezpieczonych siatką (w zwieńczeniu dachu) oraz właz
dachowy w sąsiedztwie drabiny zewnętrznej.
3.5. Drabiny
Do celów komunikacji pionowej przewidziano drabiny zewnętrzną i wewnętrzną,
szerokość 350 mm. Drabiny zaopatrzone są w kabłąki - obejmy ochronne .Drabina
zewnętrzna stała rozpoczyna się 1800 mm od poziomu dna zbiornika . Drabiny
wykonane z kątownika walcowanego 40x40 ze szczeblami z pręta o 16 mm .
Krawędź dachu zamknięta jest barierą ochronną o słupkach i poręczy z kątownika
jak drabiny zaopatrzoną w bortnicę z taśmy blachy szerokości 120 mm .
3.6. Instalacja wodna zbiornika.
Płaszcz zbiornika ( - 1 carga ) zaopatrzono w otwory technologiczne wydłuŜone
króćcami z kołnierzami po stronie zewnętrznej o średnicach:
- 150 mm - króciec przelewu
- 100 mm  - króciec odpływu
- 100 mm  - króciec odpływu .
W dnie w pobliŜu płaszcza instaluje się króciec a 150 zakończony kołnierzem po
stronie zewnętrznej zbiornika dla spustu awaryjnego magazynowanej wody ,bądź na
okres remontu zbiornika.
3.7. Ocieplenie zbiornika .
Ze względów klimatycznych zbiornik wyrównawczy wody wymaga zewnętrznego
ocieplenia wełną grub.10 cm pod płaszcz z blachy.
UWAGA: ocieplenie nie jest zestawione w niniejszym opracowaniu.
3.7.1.Ocieplenie dachu.
Dach zbiornika ocieplany jest płytami wełny mineralnej TS 100 grubości 10 cm, na
których układane jest pokrycie z blachy ocynkowanej  gr. 0,55 m łączonej na rąbki
leŜące.
Blachy pokrycia mocowane są do promieniście rozłoŜonych na stoŜku powłoki dachu
krawędziaków sosnowych o przekroju 45x100 mm. Krawędziaki mocowane są do
powłoki dachu za pomocą spawanych do niej uchwytów z blachy 40x80 mm .
3,7 2 Ocieplenie płaszcza.
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Ocieplenie płaszcza zbiornika stanowią płyty wełny mineralnej TS 100, osłonięte
arkuszami blachy ocynkowanej gr. 0,75 mm.
Blacha ocynkowana mocowana jest na krawędziach pionowych za pomocą gwoździ
do słupków drewnianych. Słupki drewniane z krawędziaków o przekroju 45x100 mm
ustawione są pionowo co ok. 1,05 m na obwodzie płaszcza zbiornika pomiędzy
ceownikami poziomymi.
Mocowane są one do blach płaszcza za pomocą uchwytów z blachy 40x80 mm .
3 8 Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika .
3.8.1 Powierzchnie wewnętrzne zbiornika
Wszystkie powierzchnie wewnętrzne zbiornika stalowego
podlegają oczyszczeniu do II stopnia czystości wg PN - 70/H - 97050   za pomocą
piaskowania, śrubowania, bądź szlifowania mechanicznego i odłuszczaniu.
Na   tak   przygotowane   powierzchnie   naleŜy   wykonać   pokrycie   malarskie   z
nowoczesnej     farby  na  bazie  kombinacji  Ŝywic  poliestrowych
ekologicznej,jednoskładnikowej, antykorozyjnej, gruntującej i nawierzchniowej,
przykładowo :
- Brantho-Korrux „3 w 1" produkcji BRANTH-CHEMIE    HAMBURG o grubości
warstwy 60-100mm.
UWAGA:
Powłoka wykonana w/w farbami moŜe być oddana do eksploatacji po 7 dniach od
zakończenia malowania ( w 20°C ) oraz po wykonaniu operacji mycia zgodnej z
wymaganiami atestu medycznego.
3.8.2 Powierzchnie zewnętrzne zbiornika.
Wszystkie powierzchnie zewnętrzne zbiornika stalowego podlegają oczyszczeniu do
III stopnia czystości wg PN - 70/H-97050 - oczyszczenie ręczne i odłuszczeniu. Na
tak przygotowanej powierzchni naleŜy wykonać pokrycie malarskie zewnętrznych
powierzchni zbiornika o następującym zestawie :
- farba miniowa , ftalowa , przeciwrdzewna 60 % do gruntowania o symbolu 3121 -
002 - 270 - dwukrotne pokrycie
- lepik asfaltowy na zimno - dwukrotne pokrycie
4.Opis pracy zbiornika
Zbiornik pracuje jako element zespołu urządzeń wodociągowych
wyrównując rozbiór wody, wynikający z nierównomierności jego rozbioru w ciągu
doby. Praca zbiornika polega na tym, Ŝe podczas minimalnego rozbioru wody
zbiornik napełnia się, a podczas duŜego - zbiornik zaopatruje w wodę odbiorców,
wyrównując w ten sposób ciśnienie w sieci wodociągowej.
Rurociągi i armatura zapewniają wymianę wody w zbiorniku chroniąc go przed
przepełnieniem i opróŜnieniem - jak równieŜ słuŜą okresowemu myciu, czyszczeniu i
dezynfekcji zbiornika wodnego.
W skład instalacji zbiornika wchodzą:
- przewody napełniające i opróŜniające,
- urządzenia elektryczne sygnalizujące stan napełnienia zbiornika .
Na rurociągach sieci zewnętrznej istnieje konieczność zainstalowania zaworów do
wyłączania całego zbiornika i włączania rurociągów sieciowych oraz podłączenia
przewodu do płukania, mycia i dezynfekcji.
Dla zapewnienia prawidłowej pracy zbiornika przewidziano system sygnalizacji
poziomów napełniania i sygnalizacji poziomów ekstremalnych w zbiorniku wodnym.
Zasygnalizowanie   kaŜdego   poziomu   powoduje   automatyczne   włączenie   lub
wyłączenie pomp.
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5 Obsługa zbiornika
Nie przewiduje się wydzielonej załogi do stałej obsługi zbiornika terenowego na
wodę.
Zbiornik terenowy jest pod nadzorem pracowników stacji wodociągowej. Wejście do
zbiornika powinno być stale zamknięte, a klucze umoŜliwiające wejście w kaŜdej
chwili powinny być pod opieką w/w pracowników stacji wodociągowej.
UWAGA : Dla zapewnienia sprawnej obsługi zbiornika na wodę wskazane jest
przeszkolenie osób przewidzianych do dozoru. Szkolenie moŜe być przeprowadzone
na obiektach wcześniej zrealizowanych lub w trakcie budowy danego obiektu .
Pracownicy obsługujący zbiornik:
-   powinni   znać   konstrukcję   zbiornika,   a   w   szczególności   zespoły   układu
automatycznego sterowania, ich działanie i wzajemną współpracę,
- powinni znać niniejszą DTR , instrukcję obsługi instalacji wodnej i obowiązujące
przepisy BHP,
-  powinni  dbać  o  powierzony zbiornik i  utrzymywać go w stałej  gotowości
eksploatacyjnej.
W przypadku zauwaŜenia usterek lub nieprawidłowości w pracy zbiornika, obsługa
powinna niezwłocznie zameldować przełoŜonym - w celu podjęcia działań dla
usunięcia usterek. Wszelkie usterki powinny być zapisywane w ksiąŜce przegląd
inapraw, do której - oprócz powyŜszego - wpisuje się dokonane przeglądy oraz ich
wyniki, rodzaje uszkodzeń i stopień zuŜycia poszczególnych części,
-są odpowiedzialni za utrzymanie zbiornika w czystości i sprawności ruchowej oraz
za przestrzeganie przepisów pracy. Personel obsługujący odpowiada za szkody
powstałe z powodu nieprzestrzegania przepisów lub nieprawidłowej obsługi. NaleŜy
zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie czystości zespołów automatyki i
przyrządów kontrolnych.
6. Przepisy bezpieczeństwa pracy.
1. Osoby zatrudnione przy obsłudze, przeglądach, konserwacji i naprawach - jak
równieŜ wszystkie osoby znajdujące się na terenie pracy zbiornika - obowiązane są
stosować się do ogólnopaństwowych, resortowych i zakładowych przepisów
bezpieczeństwa pracy oraz do niniejszych przepisów.
2. Osobom niezatrudnionym zabrania się kategorycznie manipulować przy
przewodach instalacji wodnej oraz przewodach i urządzeniach instalacji elektrycznej.
3. Uruchomienie i obsługa zbiornika mogą być wykonywane jedynie przez osoby do
tego upowaŜnione.
4. Drobne usterki mogą być usuwane przez personel obsługujący, a powaŜniejsze
naprawy - przez brygady naprawcze.
5. Wszelkie uszkodzenia instalacji elektrycznej powinny być naprawione przez
dyŜurnego elektryka.
6. Pracownicy zatrudnieni przy zbiorniku odpowiedzialni są za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za przestrzeganie przepisów przeciwpoŜarowych.
7. W szczególności zabrania się:
- pracy osobom chorym lub nietrzeźwym,
- pozostawiania podczas pracy zbiornika otwartych klap,
- dotykania kabli i przewodów będących pod napięciem,
- uŜywania lamp przenośnych o napięciu powyŜej 24V.
W razie stwierdzenia sytuacji zagraŜającej bezpieczeństwu zbiornika albo Ŝyciu i
zdrowiu ludzi - naleŜy natychmiast wyłączyć zbiornik z eksploatacji. Ponowne
włączenie zbiornika do pracy  moŜe  nastąpić dopiero  po  usunięciu przyczyny,
zagraŜającej bezpieczeństwu zbiornika albo zdrowiu i Ŝyciu ludzi.
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7. Instrukcja uruchomienia zbiornika terenowego na wodę do picia.
Po zakończeniu wszystkich prac montaŜowych ( konstrukcyjnych, instalacyjnych i
elektrycznych ) naleŜy przystąpić do czynności poprzedzających pierwsze włączenie
zbiornika do pracy.
Przed pierwszym uruchomieniem zbiornika terenowego na wodę naleŜy wykonać
następujące czynności:
- usunąć pozostałe po montaŜu róŜne materiały ze zbiornika wodnego,
- sprawdzić prawidłowość montaŜu instalacji wodnej,
- sprawdzić prawidłowość montaŜu instalacji elektrycznej,
- sprawdzić jakość połączeń spawanych konstrukcji zbiornika,
- dokonać ogólnego przeglądu poszczególnych urządzeń i instalacji,
- przeprowadzić mycie, płukanie i dezynfekcję zbiornika,
- przeprowadzić badanie wody przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.
Po powyŜszych czynnościach moŜna przestąpić do włączenia zbiornika do pracy.
7.1.Włączenie zbiornika do pracy
Aby włączyć zbiornik do pracy naleŜy :
1) sprawdzić działanie zainstalowanych urządzeń
- droŜność wywietrznika,
-sprawność sygnalizatora poziomu wody,
2) otworzyć zawory na przewodzie pobierającym i na przewodzie odprowadzającym,
3) zamknąć zawór na przewodzie spustowym,
4) włączyć sygnalizator poziomu wody,
5) otworzyć zawór na przewodzie sieci zewnętrznej, zasilającej zbiornik.
6) zamknąć zawór na przewodzie sieci zewnętrznej - na obejściu zbiornika. UWAGA
:Włączenie zbiornika do pracy powinno odbywać się w chwili najmniejszego rozbioru
wody. Gdy ciśnienie w sieci jest największe , wówczas zbiornik napełni się
najszybciej.
7.2. Wyłączenie zbiornika pracy.
Aby wyłączyć zbiornik z pracy naleŜy :
1) zamknąć zawór na przewodzie sieci zasilającej zbiornik,
2) otworzyć zawór na obejściu zbiornika na przewodzie sieci zewnętrznej,
3) zamknąć zawory na przewodzie pobierającym i odprowadzającym,
4) wyłączyć (elektroniczny) sygnalizator poziomu wody,
5) w razie potrzeby - opróŜnić zbiornik całkowicie.
Wyłączenie zbiornika z pracy powinno odbywać się w chwili najmniejszego rozbioru
wody ze zbiornika aby nie spowodować zakłóceń w dostawie wody dla odbiorców.
Wyłączenie zbiornika z pracy moŜe być spowodowane awarią zbiornika lub sieci,
albo wynikać z okresowych zabiegów konserwacyjnych oraz dezynfekcji zbiornika, w
tych wypadkach zbiornik opróŜnia się całkowicie.
OpróŜnianie całkowite odbywa się przewodem spustowym do sieci kanalizacyjnej wg
następującej kolejności:
1) otworzyć zawór na przewodzie zewnętrznej sieci wodociągowej, tzw. obejścia,
2) zamknąć zawór na przewodzie pobierającym i doprowadzającym wodę,
3) otworzyć zawór spustowy,
4) wyłączyć sygnalizator poziomu.
8.Dezynfekcja zbiornika
NiezaleŜnie  od  codziennej  eksploatacji  rurociągów wodnych  zbiornik wymaga
okresowych zabiegów konserwacyjnych jak : mycie, płukanie, dezynfekcja.
Przed rozpoczęciem w/w zabiegów zbiornik naleŜy wyłączyć z pracy i opróŜnić go
całkowicie.



136

W tym czasie sieć pracuje na bezpośrednim zasilaniu ze stacji uzdatniania wody, z
którą to stacją współpracuje zbiornik .
Przy myciu i dezynfekcji naleŜy zachować wszelkie przepisy BHP, a takŜe przepisy
dotyczące odzieŜy ochronnej, sprzętu i wyposaŜenia osobistego członków ekipy
prowadzących zabieg dezynfekcji. Pracownik wykonujący te czynność powinny być
 asekurowany przez innych członków ekipy .
8.1.Mycie zbiornika wodnego.
Do mycia zbiornika naleŜy uŜywać szczotek ryŜowych ( zabrania się uŜywania
szczotek metalowych).
Mycie zbiornika polega na usunięciu za pomocą szczotek i wody - podawanej z węŜa
gumowego - zanieczyszczeń i osadów powstałych wewnątrz zbiornika wodnego .
Mycia dokonuje pracownik z drabiny. Pracownik dokonujący tego zabiegu musi być
asekurowany.
8.2.Płukanie zbiornica wodnego.
Po dokonaniu mycia zbiornika naleŜy go dokładnie wypłukać wodą wodociągową. W
tym celu naleŜy spłukać  wodą z węŜa gumowego  zanieczyszczenia usunięte
szczotkami,   a   następnie  napełnić  i   opróŜnić  zbiornik.   Proces  napełniania  i
opróŜniania zbiornika naleŜy wykonać jeden raz.
8.3.Dezynfekcja zbiornika.
Po wypłukaniu zbiornika  naleŜy  przeprowadzić jego dezynfekcję.  Dezynfekcję
przeprowadza się roztworem podchlorynu sodu .
Roztwór podchlorynu sodu nałoŜy przygotować w stacji  uzdatniania wody , a
następnie dozować do przewodu doprowadzającego wodę do zbiornika wodnego
przy pomocy chloratora C52, jednocześnie mieszając z wodą pitną.
Dla dezynfekcji zbiornika wodnego wymagana dawka czynnego chloru wynosi 1
mg/dm3.
Chlorator C52  posiada  moŜliwość dawkowania  roztworu   podchlorynu  sodu  w
zakresie od 60 cm /h do 11400 cm /h , czyli przy roztworze o stęŜeniu 1 % moŜna
uzyskać dawkę chloru od 0,6 g/h do 114 g/h. Przy większych stęŜeniach roztworu
dawka chloru ulega zwielokrotnieniu .
Zbiorniki proponuje się dezynfekować roztworem podchlorynu sodu o stęŜeniu 2 %
lub 3 %.
UWAGA :Zgodnie z wymaganiami producenta chloratora - większego stęŜenia
podchlorynu sodu stosować nie wolno .
W celu uzyskania takiego roztworu naleŜy podchloryn  handlowy odpowiednio
rozcieńczyć przygotowując roztwór naleŜy najpierw wlać podchloryn handlowy    ( o
stęŜeniu 14,5% ) i uzupełnić go wodą. Obsługa chloratora musi być zgodna z
instrukcją fabryczną.
Dezynfekcja zbiornika wodnego polega na napełnieniu go roztworem podchlorynu
sodu, przetrzymaniu roztworu w zbiorniku przez okres nie krótszy niŜ 3 godziny, a
następnie opróŜnieniu zbiornika wodnego.
UWAGA  :  W  przypadku  wykonywania  dezynfekcji  zbiornika  wodnego  przed
pierwszym włączeniem do pracy - przetrzymywanie roztworu podchlorynu sodu w
zbiorniku nie powinno być krótsze niŜ 12 godzin .
Dezynfekcję przeprowadza się w następujący sposób :
1) zamknąć zawory na : - przewodzie pobierającym,
- przewodzie doprowadzającym,
- przewodzie spustowym,
2) włączyć chlorator C52 w stacji uzdatniania wody dezynfekującą,
3) napełnić całkowicie zbiornik wodą dezynfekującą,
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4) zmyć powierzchnię zbiornika ponad lustrem wody wodą ze zwiększoną dawką
chloru - przez opryskanie przy pomocy węŜa gumowego.
UWAGA :lstnieje konieczność zachowania kolejności wykonywania powyŜszych
czynności.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji naleŜy opróŜnić zbiornik, a następnie wypłukać,
napełniając i opróŜniając go z wody.
Płukanie naleŜy przeprowadzić kilkakrotnie, aŜ do całkowitego zaniku zapachu
środka dezynfekcyjnego , lecz nie mniej niŜ 3-krotnie.
Orientacyjny czas trwania zabiegów mycia, płukania i dezynfekcji wynosi:
- przygotowanie do wykonania zabiegów opróŜniania zbiornika wodnego -1,5 godz.,
- wyłączenie zbiornika z pracy - około 1 godz.,
- przygotowanie zbiornika wodnego i odpowiednich urządzeń do mycia - około 1
godz.,
- mycie zbiornika - około 1,5 godz.,
- płukanie zbiornika po myciu - około 5 godz.,
- dezynfekcja ( czas trwania dezynfekcji Łącznie z przygotowaniem zbiornika do
dezynfekcji) - około 5 godz.,
- płukanie po dezynfekcji - około 14 godz.
UWAGA : KaŜdorazowo po wykonaniu mycia , płukania i dezynfekcji zbiornika
wodnego   naleŜy   przeprowadzić   badanie   wody   przez   Stację   Sanitarno   -
Epidemiologiczną.
Po przeprowadzeniu tych zabiegów naleŜy uruchomić zbiornik.
W tym celu naleŜy :
1) zamknąć zawory na przewodzie spustowym,
2) otworzyć zawory na : - przewodzie pobierającym,
- przewodzie doprowadzającym,
3) zamknąć zawory na przewodzie zewnętrznym sieci wodociągowej - obejściu
zbiornika,
4) otworzyć zawór na zewnętrznej sieci wodociągowej - zasilaniu zbiornika,
5) włączyć (elektroniczny) sygnalizator poziomu wody.
Mycie , płukanie i dezynfekcję naleŜy rozpocząć w godzinach najmniejszego rozbioru
wody, aby nie spowodować zakłóceń w dostawie wody dla odbiorców.
9.Eksploatacja zbiornika w warunkach zimowych.
Zbiorniki terenowe na wodę posiadają izolacje termiczną płaszcza i dachu zbiornika, i
przystosowane są do normalnej eksploatacji w warunkach zimowych.
Ograniczenia w eksploatacji w okresie zimowym występują wówczas gdy napełniony
zbiornik zostanie wyłączony z pracy na okres co najmniej 5 dni a temperatura
powietrza jest niŜsza niŜ -10 C .
Włączenie zbiornika do pracy w okresie zimowym naleŜy zwiększyć częstość kontroli
zbiornika . Szczególną
uwagę naleŜy zwrócić na stan powierzchni wody w zbiorniku. Na powierzchni wody
nie moŜe tworzyć się powłoka lodowa.
W przypadku prób tworzenia się lodu naleŜy zwiększyć częstość wymiany wody w
zbiorniku , zmieniając nastawy włączające pompę zasilającą zbiornik.
W okresie zimowym naleŜy unikać wykonywania następujących czynności:
- dezynfekcji zbiornika , mycia i płukania,
- uszczelniania zbiornika,
- wykonywania prób szczelności zbiornika i instalacji wodnej.
10. Powłoki antykorozyjne.
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Konstrukcja zbiornika , rury instalacji wodnej , drabinki i dach powinny być
zabezpieczone przed korozją powłokami malarskimi podanymi powyŜej. Grubość
powłok zapewnia długoletnią ochronę przed korozją stykających powierzchni
konstrukcji naraŜonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych , jak
równieŜ stykających się z wodą.
Niedopuszczalne   są jakiekolwiek   uszkodzenia   powłoki   podczas   eksploatacji
zbiornika, powoduje bowiem przyspieszoną korozje konstrukcji stalowej
(koncentracja korozji w miejscach uszkodzeń.
11. Instrukcja montaŜu i eksploatacji urządzeń elektrycznych.
MontaŜ urządzeń elektrycznych winien być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją
elektryczną.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji mogą nastąpić tylko za zgodą projektanta .
11.1 MontaŜ instalacji i urządzeń elektrycznych
MontaŜ urządzeń elektrycznych (sygnalizator poziomów) winien być wykonany
zgodnie z dokumentacją elektryczną oraz z instrukcją fabryczną urządzeń.
Połączenia między aparatami naleŜy wykonywać według schematów połączeń
montaŜowych.
Połączenia na aparatach , zaciskach naleŜy wykonać bardzo starannie , aby
gwarantowały trwałe połączenie elektryczne i mechaniczne.
Wprowadzenie przewodów do rozdzielni , urządzeń elektrycznych: opraw łączników,
skrzynek zaciskowych itp. powinno gwarantować ich szczelność.
MontaŜ elektronicznych sygnalizatorów poziomu powinien być wykonany zgodnie z
instrukcja fabryczną. Zasilanie tych sygnalizatorów , sterujących pompami , objęte
jest    osobnym    projektem    pompowni.    W    projekcie    zbiornika    przewidziano
zainstalowanie sygnalizatorów na póz. + 0,00 przy T1 oraz instalację przewodową do
sond .
W czasie montaŜu jak i eksploatacji naleŜy przestrzegać wielkości znamionowych
prądów   bezpieczników   oraz   nastawień   przekaźników   zgodnie   z   projektem
elektrycznym i instrukcją fabryczną.
Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie montaŜu i eksploatacji powinny być
nanoszone   na   rysunkach,   schematach   i   nie   mogą   zmieniać   parametrów
zabezpieczeń przyjętych w projekcie elektrycznym .
Po zakończeniu montaŜu instalacji elektrycznej naleŜy przeprowadzić kontrolę
instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykonać następujące czynności w zakresie
instalacji elektrycznych:
- sprawdzić zgodność połączeń elektrycznych ze schematem połączeń,
- sprawdzić nastawienie zabezpieczeń oraz właściwy dobór wkładek
bezpiecznikowych,
- sprawdzić system kontroli izolacji przewodów i ochrony od poraŜeń,
- sprawdzić oporność uziemień instalacji elektrycznej i piorunochronowej,
- oczyścić urządzenia elektryczne z zewnątrz i usunąć przedmioty nie naleŜące do
urządzeń, jak odpadki montaŜowe.
11.2 Instrukcja konserwacji urządzeń elektrycznych
Wszelkie    prace    konserwacyjne    urządzeń    i    instalacji    elektrycznej   naleŜy
przeprowadzać przy wyłączonym napięciu .
Na głównych wyłącznikach - po ich wyłączeniu - naleŜy zawiesić tabliczkę z napisem:
"UWAGA - NIE WŁĄCZAĆ"
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Uwagi końcowe : Całość prac powinna być wykonywana zgodnie z Przepisami
Eksploatacji    Urządzeń    Elektrycznych    oraz    Przepisami    Budowy    Urządzeń
Elektrycznych.

ZESTAW HYDROFOROWO-POMPOWY.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
zestawu hydroforowego.
Wytyczne techniczne:
- parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe i budowa zestawu
hydroforowego powinny być zgodne z projektem technicznym i wymogami niniejszej
specyfikacji,
-  wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych niŜ
wymienione w dokumentacji technicznej pomp, armatury,  itp.) muszą być
poprzedzone obliczeniami wraz ze szczegółowymi rysunkami technicznymi
uzgodnionymi przez projektanta oraz INI w formie pisemnej i dołączonymi do oferty
przetargowej,
- w przypadku proponowania innych równowaŜnych elementów zestawu
hydroforowego niŜ wymienionych w dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska
wcześniejszą pisemną akceptację od projektanta w oparciu o zestawienie z wykazem
elementów zamiennych (podać typ i producenta dla wszystkich zamiennych
elementów, załączyć wymagane atesty, świadectwa, karty katalogowe oraz DTR).
Zgodę projektanta naleŜy dołączyć do oferty przetargowej,
- zestaw hydroforowy naleŜy wykonać jako kompletne, w pełni zautomatyzowane,
zagregowane urządzenie, wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali
produkcyjnej,
Wymagane rozwiązania konstrukcyjne:
- wszystkie spoiny naleŜy wykonać w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej
(metodą TIG, przy uŜyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie
argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spoiny winny być na Ŝyczenie
udokumentowane wydrukiem parametrów spawania,
- kolektory z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, – naleŜy wykonać ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
- w celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów naleŜy wykonać
metodą kształtowania szyjek,
- armatura zwrotna – naleŜy zastosować zawory zwrotne,
- armatura odcinająca- zawory kulowe, a dla pomp o przyłączu większym niŜ DN 50
przepustnice,
- na kolektorach naleŜy zamontować kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie
nominalne PN10 umoŜliwiające łatwy montaŜ instalacji przyłączeniowej z obu stron
kolektora,
- na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN
10088-1, naleŜy zamontować zbiorniki przeponowe o pojemności 25 dm3 w
odpowiedniej ilości stosownie do wydajności układu hydroforowego,
- kolektor tłoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
powinien być zamontowany powyŜej kolektora ssawnego,
- w zestawie naleŜy przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia przed suchobiegiem, w
tym celu kolektor ssawny i szafę sterowniczą naleŜy przystosować do zamontowania
sond obecności wody, (na kolektorze powinno być przyłącze do COW),
- prędkość przepływu medium w kolektorze ssawnym powinna być < 1,0 m/s
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- konstrukcję wsporcza zestawu hydroforowego naleŜy wykonać ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
- celem minimalizacji rozmiarów urządzenia na konstrukcji wsporczej powinna być
zamontowana szafa sterownicza. Przy szafie sterowniczej naleŜy zamontować na
wysokości wzroku manometry kontrolne,
- - zestaw hydroforowy naleŜy zamontować na podkładkach wibroizolacyjnych w
celu ograniczenia przenoszenia drgań na posadzkę,
Szafa sterownicza:
- obudowę naleŜy wykonać z metalu, malowaną proszkowo w kolorze RAL7040,
powinna posiadać stopień ochrony nie mniejszy niŜ IP 54,
- powinna posiadać znak CE,
- wymagane wyposaŜenie rozdzielni sterującej:
− sterownik mikroprocesorowy współpracujący z
przetwornicą częstotliwości ,
− przetwornica częstotliwości klasy Danfoss z wbudowanym filtrem RFI klasy 1B,
− odrębne moduły sterownika i klawiatury,
− aparatura zabezpieczająco-łączeniową: wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie
zwarciowe i termiczne),
− rozłącznik główny,
− kontrola faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz,
− kontrola ciśnienia: przetwornik ciśnienia,
− sygnalizacja zasilania, pracy pomp,
− ręczne załączanie pomp – przyciski podświetlane,
− czujnik ciśnienia zamontowany do rozdzielni za pomocą złączy o stopniu ochrony
IP 68, umoŜliwiających łatwą wymianę,
Sterownik mikroprocesorowy:
- sterownik, powinien posiadać moŜliwość pracy z przetwornicą częstotliwości,
- sterownik, powinien posiadać moŜliwość komunikacji i wykonania wizualizacji
zestawu hydroforowego,
- sterownik naleŜy wyposaŜyć w złącze RS 485 i 232 oraz dodatkowe wejścia
pomiarowe pozwalające na podłączenie róŜnych urządzeń pomiarowych, takich jak
ciśnieniomierze, przepływomierze i czujniki temperatury,
- sterownik powinien umoŜliwiać sterowanie pracą pomp z zachowaniem
odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp (przełączanie pomp po
kaŜdym cyklu pracy),
- sterownik powinien uniemoŜliwiać jednoczesne załączanie więcej niŜ jednej pompy,
przesuwając w czasie rozruchy poszczególnych pomp,
- sterownik powinien blokować moŜliwość natychmiastowego włączenia / wyłączenia
pompy po wyłączeniu / włączeniu poprzedniej, poprzez co uniemoŜliwia pulsacyjną
pracę w przypadku gwałtownych zmian poboru wody,
- sterownik powinien pozwalać na ograniczanie maksymalnej liczby pomp
pracujących jednocześnie,
- sterownik powinien zabezpieczać zestaw przed suchobiegiem, wyłączając kolejno
poszczególne pompy zestawu przy spadku ciśnienia na ssaniu poniŜej wartości
zadanej (dla zestawów z bezpośrednim podłączeniem do wodociągu) lub w
przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obniŜy się poniŜej wartości zadanej,
- sterownik powinien posiadać zabezpieczenie i wyłączać pompy w przypadku
przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w kolektorze tłocznym,
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- sterownik powinien umoŜliwić włączanie pomp pomocniczych w przypadku, gdy
róŜnica ciśnień w kolektorze tłocznym i ssawnym przekracza ich maksymalną
wysokość podnoszenia,
- sterownik powinien umoŜliwiać na zablokowanie pracy pomp po przekroczeniu
zaprogramowanego czasu,
- sterownik powinien umoŜliwiać przełączanie pomp, w czasie małych poborów wody
zapewniając ich optymalne wykorzystanie,
- sterownik powinien umoŜliwiać dopasowanie układu do charakterystyki rurociągu
tłocznego w zaleŜności od liczby włączonych pomp poprzez dyskretne zmiany
ciśnienia,
- sterownik powinien umoŜliwiać dopasowanie układu charakterystyki rurociągu , w
przypadku dodatkowego wyposaŜenia układu w przepływomierz z nadajnikiem
poprzez uzaleŜnienie ciśnienia na wyjściu z pompowni od przepływu,
- sterownik powinien umoŜliwiać współpracę z modemem radiowym, co pozwala na
przesyłanie sygnałów drogą radiową,
- sterownik powinien umoŜliwiać współpracę z modemem GSM, co pozwala na
przesyłanie sygnałów przez sieć komórkową  - wysyłanie wiadomości poprzez
modem GSM przy zestawie do modemu GSM przy komputerze lub wysyłanie
wiadomości SMS,
- sterownik powinien umoŜliwiać współpracę poprzez sieć telekomunikacji z
wykorzystaniem modemu TP. S.A.
- sterownik powinien umoŜliwiać współpracę z komputerem za pomocą połączenia
kablowego poprzez łącze szeregowe w standardzie RS 485 i 232
- sterownik powinien umoŜliwiać rejestrację zuŜycia energii elektrycznej,
- sterownik powinien umoŜliwiać automatyczną zmianę parametrów pracy zestawu w
zadanych przedziałach czasowych,
- sterownik, powinien posiadać moŜliwość odczytu z panelu sterownika (wyświetlacz
na drzwiach szafy): ciśnienia ssania, tłoczenia, obroty/ częstotliwość silnika z
przetwornicą,
- sterownik naleŜy wykonać w stopniu ochrony IP 54,
- powinien posiadać znak CE,
Serwis:
- zapewnienie ogólnopolskiej, wyspecjalizowanej, jednej sieci serwisowej w okresie
gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym dla kompletnego urządzenia ,
- zapewnienie obsługi serwisowej (siedziba serwisu) w odległości co najwyŜej 100 km
od miejsca zabudowania,
- moŜliwość zlecenia stałych konserwacji zestawu hydroforowego w okresie
pogwarancyjnym,
Wymagania ogólne:
- wszystkie opisy na urządzeniu naleŜy wykonać w języku polskim,
- wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik powinny być w języku polskim,
- urządzenie powinno posiadać dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku
polskim, która zawiera:
a) instrukcję montaŜu i eksploatacji w tym sposób postępowania w sytuacjach
awaryjnych oraz wykaz części zamiennych,
b) instrukcję obsługi i konfiguracji sterownika,
c) schematy elektryczne szafy sterowniczej,
d) rysunek złoŜeniowy,
e) rysunek rozmieszczenia elementów na drzwiach szafy sterowniczej,
f) kartę identyfikacyjną zestawu,



142

g) kartę gwarancyjną,
h) protokół z badania zestawu hydroforowego na stanowisku badawczym
producenta,
i) rzeczywistą charakterystykę hydrauliczną Q-H urządzenia,
j) deklarację zgodności,
k) dokumentacje zbiorników przeponowych umoŜliwiającą ich rejestrację przez Urząd
Dozoru Technicznego,
- urządzenie powinno przejść próby szczelności i ciśnieniową na stanowisku
badawczym potwierdzone raportem z badań,
- urządzenie powinno być produktem polskim,
- urządzenie powinno posiadać zgodność z dyrektywą 89/392/EEC – maszyny,
- rozdzielnia sterująca powinna być zgodna z dyrektywami:
− 73/23/EEC – wyposaŜenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie
napięć,
− 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna,
Próby i izolacje dla instalacji sanitarnej
Próbę ciśnieniową naleŜy wykonać jako wstępną, główną i końcową. Przy próbie
wstępnej naleŜy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości
najwyŜszego moŜliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi w okresie 30 minut
być wytworzone dwukrotnie, w odstępie 20 minut. Po dalszych 30 minutach próby,
ciśnienie nie moŜe obniŜyć się o więcej niŜ 0,6 bara. Nie mogą wystąpić Ŝadne
nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, naleŜy przeprowadzić próbę
główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne,
odczytane po próbie wstępnej, nie moŜe7>bniŜyć się więcej niŜ 0,2bara.
Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, naleŜy przeprowadzić próbę końcow
W próbie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 6
bar 10 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, instalacja powinna być
pozostawiona w stanie
bezciśnieniowym.
W Ŝadnym miejscu badanej instalacji nie moŜe wystąpić nieszczelność.
Przewody doprowadzające i odprowadzające wodę do projektowanego
zbiornika retencyjnego
Przewód doprowadzający wodę do projektowanego zbiornika retencyjnego
zaprojektowano z rur 0,16 PE ciśnieniowych do wody pitnej. NaleŜy włączyć go do
projektowanej instalacji technologicznej zgodnie z projektem budowlanym.
Przewód odprowadzający wodę z projektowanego zbiornika retencyjnego
zaprojektowano z rur 0,16 PE ciśnieniowych do wody pitnej. NaleŜy włączyć go do
projektowanej instalacji technologicznej zgodnie z projektem budowlanym.
Uwagi końcowe
1.  MontaŜ przewodów naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. II   „Instalacje sanitarne i
przemysłowe" oraz obowiązującymi normami i przepisami.
2.  Wykonana instalacja wod-kan powinna odpowiadać warunkom technicznym
określonym w:
- Dz. U. Nrl5zl999r.,
- PN-92/B-01707 - „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu",
- PN-92/B-10735 -„Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze",
- PN-8 l/B-10700/01 -„Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne .
Wymagania i badania przy odbiorze",
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- PN-92/B-01706- „ Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu",
3. Instalacje kanalizacyjne PVC naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta
rur WAVIN.
4. Do odbioru końcowego naleŜy przedłoŜyć dokumentację powykonawczą oraz
wynik chemicznego i bakteriologicznego badania wody, przeprowadzonego przez
Terenową Stację Sanitarną.
Woda płynąca wykonaną instalacją wodociągową powinna odpowiadać pod
względem sanitarnym warunkom określonym w Dz.U. nr 35 poz.205 z 4.05.1990r.
oraz Dyrektywie Rady 98/83/WE z dnia 3.11.1998.
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C. BRANśA ELEKTRYCZNA
1.      Wstęp
1.1.   Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykona-
nia i odbioru robót elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody, które zostaną wykonane
w ramach zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrowy
gmina Nowe Ostrowy”.
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.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót elektrycznych
związanych z budową Stacji Uzdatniania Wody.
W zakres robót na terenie Stacji Uzdatniania Wody wchodzi:

� rozdzielnia główna RG i montaŜ rozdzielni RS – technologicznej,
� ułoŜenie wg projektowanej trasy kabla zasilającego rozdzielnię RG,
� linie kablowe zasilające urządzenia technologiczne,
� linie kablowe sterownicze i sygnalizacyjne do urządzeń technologicznych,
� magistrala połączeń wyrównawczych,
� ochrona przepięciowa,
� ochrona od poraŜeń,
� ochrona odgromowa,
� podłączenie elektryczne odbiorników technologicznych wewnętrznych,
� ogrzewanie elektryczne w budynku,
� oświetlenie zewnętrzne terenu.

1.4.   Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami , przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych.
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora oraz Umową.
2.   Materiały.
W specyfikacji podano niektóre typy urządzeń i materiałów wyłącznie w celu
określenia oczekiwań Inwestora, co do parametrów technicznych urządzeń,
Wykonawca moŜe zastosować urządzenia i materiały o charakterystykach nie
gorszych niŜ podane jako przykładowe. NaleŜy stosować wyroby posiadające
certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności względnie certyfikat
zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Materiałami stosowanymi przy
wykonaniu robót według zasad niniejszej ST są:

� rozdzielnia RG w obudowie metalowej,
� kable sterownicze typu YKSY,
� przewody zasilające typu YDY,
� kable zasilające typu  YKY,
� korytka kablowe perforowane stalowe ocynkowane,
� rozdzielnice szafowe i skrzynkowe serwisowe,
� oprawy świetlówkowe (klosz z poliwęglanu),
� oprawy świetlówkowe (klosz z poliwęglanu) z modułem awaryjnym,
� zestaw gniazd wtyczkowych w obudowie izolacyjnej IP 65,
� zapłonniki,
� świetlówki 36W,
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� wyłącznik szczelny 1-biegunowy IP 54 p/t,
� przełącznik świecznikowy szczelny IP 54 p/t,
� gniazda wtyczkowe 2-biegunowe + Z 10/16A szczelne IP 54 p/t,
� puszki natynkowe,
� odgałęźniki w obudowie bryzgoszczelne,
� uchwyty,   uchwyty kablowe,   złączki,   osłony, wsporniki,   końcówki

kablowe,   opaski kablowe,
� bednarka Fe/Ze 25x4mm,
� ochronniki przeciwprzepięciowe,
� drut stalowy ocynkowany 8mm,
� oprawy OUSh z lampami sodowymi 70W

3.   Sprzęt.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt:
-   koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyŜki 0,15 m3;
-   Ŝuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 4 ton;
-   samochód z podnośnikiem dla osób;
-   samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg;
-   elektronarzędzia ręczne;
-   agregat prądotwórczy do zasilania elektronarzędzi;
-   przyrządy pomiarowe do prób i badań po montaŜowych.
Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
3.3. Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, oraz
  projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.
3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
4.   Transport.
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewoŜone dowolnymi
środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów
długich naleŜy stosować przyczepy dłuŜycowe, a materiały wysokie naleŜy
zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem . Bębny
z kablami naleŜy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać
transportu kabli w temperaturze niŜszej od -15°C. W czasie transportu
i przechowywania materiałów elektroenergetycznych naleŜy zachować wymagania
wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeŜonych przez
producenta . Do przewozu słupów stosować przyczepę dłuŜycową.
5.      Wykonanie robót.
5.1.   Ogólne warunki wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
5.1.1. Połączenia elektryczne przewodów.

� powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek
i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie
oczyszczone i wygładzone.

� zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką
metalową ogniową lub galwaniczną naleŜy tylko zmywać odczynnikami
chemicznymi i szlifować pastą polerską, powierzchnie zestyków naleŜy
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zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową połączenia naleŜy
wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie
technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez
spawanie, śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte
galwanicznie warstwą metaliczną połączenie  przewidziane do umieszczenia
w ziemi zaleca się wykonywać za  pomocą spawania. Wszelkie połączenia
elektryczne w ziemi naleŜy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.

5.1.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów.
Ŝyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:

� proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków
śrubowych; oczkowe,   dla przewodów podłączanych   pod     śrubę lub wkręt;
oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu naleŜy
wyginać w prawo; sprasowane końce Ŝył przystosowane do podłączania pod
śrubę z końcówką kablową, końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie
lub zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania.

Ŝyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:
� proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem

prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na
zastosowanie końcówki lub tulejki;

� z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową)
umocowaną przez zaprasowanie

5.1.3. Śruby i wkręty w połączeniach.
� śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość,

aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów.
Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli
zostanie zachowana wysokość śruby

5.1.4. Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp.
� w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający naleŜy połączyć

z szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem,
w oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+" 
naleŜy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub "-" z gwintem 
(oprawką)

5.1.4. Prace spawalnicze
� prace spawalnicze naleŜy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów

izolacyjnych, aparatowi przewodów odpryskami roztopionego metalu.
� prace spawalnicze naleŜy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów

i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia
i aparaty.

5.1.5. MontaŜ urządzeń rozdzielczych i osprzętu.
� przed przystąpieniem do montaŜu rozdzielnic naleŜy sprawdzić poprawność

wykonania kanałów kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram
nośnych pod rozdzielnicami.

� montaŜ urządzeń rozdzielczych przeprowadzić naleŜy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montaŜu tych urządzeń.

� kable naleŜy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy
dostęp.
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� odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny
powodować niedopuszczalnych naciągów i napręŜeń.

� w szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory
� dla podłączenia szyn i kabli naleŜy stosować standardowe śruby z gwintem

metrycznym i z łbem sześciokątnym Najmniejsze dopuszczalne odstępy
izolacyjne naleŜy zachować zgodnie z przepisami

5.1.6. Próby montaŜowe.
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montaŜowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów
i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń.
5.1.7. Uwagi do realizacji robót.
Wszystkie prace naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy
i eksploatacji urządzeń elektrycznych. Po wykonaniu robót naleŜy pomiarowo
sprawdzić skuteczność ochrony od poraŜeń. Na wszystkich kablach ułoŜonych
w kanalizacji kablowej oraz w ziemi naleŜy załoŜyć oznaczniki kablowe.
Wszystkie roboty kablowe naleŜy wykonać zgodnie z wymogami PN-76/E-05125.
5.2.     Warunki szczegółowe
5.2.1. Zasilanie Stacji Uzdatniania Wody
Przewiduje się zasilanie Stacji Uzdatniania Wody wykorzystując istniejącą linie
kablową YAKY 4x240mm2 wychodzącą ze stacji transformatorowej nr. 61002106
Cukrowni Ostrowy. Obecnie istniejący kabel jest odłączony. Kabel naleŜy podłączyć
do wolnego pola Nr. 15 w rozdzielni głównej stacji transformatorowej. Pomiar zuŜytej
energii elektrycznej zrealizowany będzie 3-fazowym licznikiem energii czynnej
umieszczonym w obudowie metalowej przy polu Nr.15 na ścianie stacji. Przy
budynku Stacji Uzdatniania Wody  ustawić skrzynkę SR z rozłącznikiem RBK00.63A
do której naleŜy wprowadzić kabel YAKY 4x240mm2. Ze skrzynki do rozdzielni
głównej Stacji Uzdatniania Wody  w korytku kablowym ułoŜyć kable YDYŜo
4x25mm2.Przewiduje się moŜliwość zasilania stacji z agregatu prądotwórczego.
5.2.2. Magistrala uziemiająca na terenie Stacji Uzdatniania Wody
Magistralę naleŜy wykonać taśmą Fe/Zn 25x4mm. Do magistrali połączeń
wyrównawczych przyłączyć naleŜy elementy o konstrukcji metalowej oraz korpusy
urządzeń.  Wymagana rezystancja uziemienia R ≤10.
5.2.3. Ochrona od poraŜeń na terenie Stacji Uzdatniania Wody
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano szybkie wyłączenie napięcia
przy dodatkowym zastosowaniu wyłączników róŜnicowo – prądowych. Rozdziału
przewodu PEN na przewód ochronny PE i neutralny N dokonać w tablicy RG.
5.2.4. Instalacja siły i sterowania.
Instalacje siłowe powinny być dostosowane do potrzeb technologicznych, wymagań
zawartych w PN-IEC 60364:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
oraz przepisach PBUE. Wykonać je naleŜy w systemie sieciowym TN-S.
W miejscach naraŜonych mechanicznie osłonić rurkami PCV. W pobliŜu napędów
usytuować szafki sterowania lokalnego. Skrzynki przejściowe i sterowania
miejscowego naleŜy wykonać w obudowach izolacyjnych
5.2.5. Instalacje oświetlenia i gniazd 230 V.
NatęŜenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto zgodnie
z N-84/E-02033- Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. W obiektach
przewidziano oświetlenie awaryjne - oprawy z własnym źródłem zasilania
Instalacja oświetleniowa - przewodami typu YDY 3(4)x1,5mm2 układanymi p/t.
z osprzętem szczelnym. W budynku naleŜy zamontować oprawy oświetleniowe
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świetlówkowe przemysłowe w obudowach odpornych na korozję i stopniu ochrony
IP-65.
5.2.6. Ogrzewanie elektryczne.
Elektryczne ogrzewanie pomieszczeń realizowane będzie przy uŜyciu grzejników
konwektorowych. Grzejniki w poszczególnych pomieszczeniach będą włączane
termostatami. Zasilanie odbywać się będzie przewodami YDYp 3x2,5 mm2

z wydzielonych obwodów zakończonych gniazdami wtykowymi 230V.
5.2.7. Instalacja odgromowa i uziemiająca.
Zwody poziome na dachu wykonać drutem stalowym niskim ocynkowanym φ8 mm
jako napręŜaną. Na kominach i innych elementach wystających ponad dach naleŜy
zainstalować zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego φ8 mm. Uziomem
będzie otok  wykonany z płaskownika ułoŜony wzdłuŜ budynku.
Przewody odprowadzające z budynku wykonać drutem DFe/Zn φ8mm. Złącza
kontrolne instalować na wysokości 0,3m w szafkach rewizyjnych.

5.2.8. Ochrona przeciwprzepięciowa.
Instalacje i odbiorniki przyłączone do rozdzielnic chronione będą przed przepięciami
pochodzenia atmosferycznego i łączeniowego zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 -
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi.
W celu ochrony instalacji i urządzeń przed skutkami przepięć atmosferycznych
i łączeniowych naleŜy wykonać ochronę przeciwprzepięciowa przez zainstalowanie
w rozdzielni głównej RG ochronnika klasy I i II.
5.2.9. Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym
Ochronę podstawową przed poraŜeniem prądem elektrycznym po stronie nn stanowi
izolacja robocza urządzeń. Jako ochronę dodatkową (przed dotykiem pośrednim)
zastosować samoczynne (szybkie) wyłączenie zasilania uszkodzonego obwodu wraz
z systemem połączeń wyrównawczych (wg PN-IEC 60364-4-41:2000). Samoczynne
szybkie wyłączenie będzie zapewnione:

� połączenia   wyrównawcze   zostaną   uziemione   przez   wykorzystanie
uziomu ułoŜonego wzdłuŜ budynku w odległości 1m od fundamentów o
łącznej rezystancji R≤10.

� Ochrona   obwodów  gniazd  wtyczkowych   uzupełniona   będzie   przez
zastosowanie  wyłączników róŜnicowo-prądowych o działaniu bezpośrednim
i znamionowym prądzie róŜnicowym lAn < 30 mA. Skuteczność ochrony
przeciwporaŜeniowej naleŜy sprawdzić pomiarem i potwierdzić w protokóle,
który zostanie przedstawiony przy odbiorze technicznym obiektu.

5.2.10. Rozdzielnica główna.
Rozdzielnica główna Stacji Uzdatniania Wody RG będzie umieszczona w
pomieszczeniu obsługi. Tablicę RG wykonać jako naścienną, metalową z której
bezpośrednio zasilane są obwody oświetleniowe, gniazd wtyczkowych i urządzenia
wymagające indywidualnego zabezpieczenia.
5.2.11. Rozdzielnica technologiczna RS.
Z rozdzielnicy RS zasilana będą urządzenia technologiczne na terenie Stacji
Uzdatniania Wody. W rozdzielni tej teŜ są układy wykonawcze i sterujące zasilanymi
urządzeniami.
W tej rozdzielni jest takŜe wydzielone pole dla układów zasilania sterownika PLC.
6.   Kontrola jakości robót.
6.1.   Ogólne zasady
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Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania
Ogólne" oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -
MontaŜowych, Instalacje elektryczne.

� Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu
w zakresie: zgodności z dokumentacją i przepisami

� poprawnego montaŜu,
� kompletności wyposaŜenia,
� poprawności oznaczenia,
� braku widocznych uszkodzeń,
� naleŜytego stanu izolacji,
� skuteczności ochrony od poraŜeń,

6.2.   Kontrola w trakcie montaŜu.
Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać
atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. Kontrola i badania
w trakcie robót

� sprawdzenie i badania kabli po ułoŜeniu, przed zasypaniem,
� sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem
� pomiary geodezyjne przed zasypaniem.
� uziemienia ochronne przed zasypaniem,

6.3.   Badania i pomiary pomontaŜowe
Po zakończeniu robót naleŜy wykonać próby pomontaŜowe i naleŜy sprawdzić:

� badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji,
� zachowania ciągłości Ŝył roboczych, a takŜe zgodności faz,
� pomiary rezystancji uziomów,
� pomiary skuteczności ochrony od poraŜeń,
� mocowanie wysięgników i opraw oświetleniowych,
� prawidłowość wykonania ochrony przeciwporaŜeniowej oraz ciągłość

przewodów tej instalacji,
� prawidłowość montaŜu urządzeń.

7.   Obmiar robót
� Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST

„Wymagania ogólne".
� Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami

Umowy.
� Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót

podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty
legalizacji.

8.   Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robot podano w TS-00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych tom V.
Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty:

� dkumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokona-
nymi w trakcie wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza)

� dziennik Budowy
� dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wy-

konywania robót
� dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
� protokoły częściowych odbiorów robót
� protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montaŜowych
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� protokoły badań technicznych i pomiarów
� metryki urządzeń piorunochronnych
� protokół pomiarów rezystancji uziemienia
� świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów
� dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń
� dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń

9.   Podstawa płatności.
� Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne".
� Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie

z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

� Zgodnie z postanowieniami Umowy naleŜy wykonać zakres robót wymieniony
w p. 1.3. niniejszej ST.

� Cena wykonania robót obejmuje:
a)  prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą,
b)  dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie;
c)  wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montaŜu osprzętu; montaŜu

           i rozruchu urządzeń,
d)  wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy,
e)  uporządkowanie placu budowy po robotach,
f)   wykonanie badań i prób pomontaŜowych.
KaŜdy z oferentów samodzielnie kalkuluje ceny jednostkowe w poszczególnych
pozycjach kosztorysu ofertowego uwzględniając wszystkie czynności oraz nakłady
materiałów i sprzętu potrzebne na kompletne wykonanie robót ujętych
w odpowiedniej pozycji kosztorysowej. Koszt robót tymczasowych i towarzyszących
do wykonania robót podstawowych nie wyszczególnionych oraz koszt opłaty za
składowanie odpadów naleŜy ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych.
10. PRZEPISY I NORMY
10.1.Przepisy
• „Prawo Budowlane"- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, póz. 414)
• „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych" - Instytut Energetyki
• „Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych" - Instytut Energetyki
• Przepisy dotyczące BHP
10.2. Opracowania pomocnicze

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budo wlano-montaŜowych"
� tom I - (MGPiB) - ,budownictwo ogólne"
� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budo wlano-montaŜowych"
� tom V - (MGPiB) - „Instalacje elektryczne"
� Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych - Instytut Energetyki

1997r.
� „Poradnik Inspektora Nadzoru elektryka"
� „Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa"
� „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia

elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyŜszym niŜ 1kV w
zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej"-komentarz, wydanie - Instytut
Energetyki, Ośrodek Normalizacji obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

10.3.  Normy elektryczne i branŜowe.
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Lp. Numer normy Tytuł normy

1. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór
środków ochrony w zaleŜności od wpływów
zewnętrznych. Wybór środków ochrony
przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów
zewnętrznych

2. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

3. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogólnych charakterystyk

4. PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przeciwporaŜeniowa

5. PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed skutkami oddziaływania cieplnego

6. PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed prądem przetęŜeniowym

7. PN-IEC 60364-4-
442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego
napięcia przed przejściowymi przepięciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napięcia

8. PN-IEC 60364-4-
443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi

9. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed obniŜeniem napięcia

10. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie
izolacyjne i łączenie
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11. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed
poraŜeniem prądem elektrycznym

12. PN-IEC 60364-4-473:
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym

13. PN-IEC 60364-4-482:
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór
środków ochrony w zaleŜności od wpływów
zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa

14. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego.
Postanowienia ogólne

15. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

16. PN-IEC 60364-5-
523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego.
ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów

17. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

18. PN-IEC 60364-5-
534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego.
Urządzenia do ochrony przed przepięciami

19. PN-IEC 60364-5-537:
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia
izolacyjnego i łączenia

20. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

21. PN-IEC 60364-5-
548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Układy
uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji
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informatycznych

22. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze

23. PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków
urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów oraz ogólne
zasady systemu alfanumerycznego

24. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

25. PN-IEC 60364-5-
559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Inne
wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje
oświetleniowe

26. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze

27. PN-IEC 60364-7-704:
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

28. PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków
urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów ogólne systemu
alfanumerycznego

29. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod EP)

30. PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego.
Wymagania bezpieczeństwa

31. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki
bezpieczeństwa

32. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne



154

33. N/SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

34. PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy,
przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców
i środków transportu publicznego

35. PN-EN 12-464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część
1 . Miejsca pracy we wnętrzach.

36. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami
roboczymi gołymi.

37. PN-E-05100-2 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami
izolowanymi.


