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Wykaz specyfikacji technicznych i kodów CPV 

ST.00 WWYYMMAAGGAANNIIAA  OOGGÓÓLLNNEE   

ST.01 RROOBBOOTTYY  PPRRZZYYGGOOTTOOWWAAWWCCZZEE  
CPV 45111200-0 
CPV 45111100-9 
CPV 45111213-4 
CPV 45112000-5 

ST 01.01 ODTWORZENIE I WYZNACZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

ST 01.02 ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 

ST.02 RROOBBOOTTYY  BBEETTOONNOOWWEE  II  ŻŻEELLBBEETTOOWWEE  

CPV 45262210-6 
CPV 45262310-7 
CPV 45262311-4 
CPV 45247270-3 

ST.03 
RROOBBOOTTYY  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  KKOONNSSTTRRUUKKCCJJII  SSTTAALLOOWWEEJJ                                      

II  SSTTAALLII  ZZBBRROOJJEENNIIOOWWEEJJ  
CPV 45262400-5 
CPV 45262420-1 

ST.04 RROOBBOOTTYY  MMUURROOWWEE  II  WWYYKKOOŃŃCCZZEENNIIOOWWEE  

CPV 45400000-1 
CPV 45410000-4 
CPV 45421100-5 
CPV 45431000-7 
CPV 45442100-8 

ST.05 RROOBBOOTTYY  SSAANNIITTAARRNNEE  CPV 45232440-8 
CPV 45232410-9 
CPV 45232431-2 
CPV 45232424-0 
CPV 45232423-3 
CPV 45330000-9 
CPV 45331210-1 
CPV 45332400-7 

ST 05.01 ROBOTY SANITARNE WEWNĘTRZNE 

ST 05.02 ROBOTY SANITARNE ZEWNĘTRZNE 

ST 05.03 
ROBOTY SANITARNE INSTALACJA WENTYLACYJNA 
TECHNOLOGICZNA 

ST.06 RROOBBOOTTYY  EELLEEKKTTRRYYCCZZNNEE  ii  TTEELLEETTEECCHHNNIICCZZNNEE  CPV 45231000-5 
CPV 45231400-9 
CPV 45232200-4 
CPV 45310000-3 
CPV 45311100-1 
CPV45317000-2 
CPV 45315700-5 
CPV 45314320-0 
CPV 45314200-3 
CPV 31625200-5 
CPV 32323500-8 

ST 06.01 
ROBOTY ELEKTRYCZNE: INSTALACJE WEWNĘTRZNE  
HALI SORTOWNI 

ST 06.02 REMONT STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/04kV, 400 kVA 

ST 06.03 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 

ST 06.04 SYSTEM MONITORINGU PRZEMYSŁOWEGO 

ST.07 OODDTTWWOORRZZEENNIIEE  NNAAWWIIEERRZZCCHHNNII    

CPV 45233140-2 
CPV 45111230-9 
CPV 45233251-3 
CPV 45233252-0 
CPV 45233253-7 

 

ST 07.01 PODBUDOWA ZASADNICZA – MIESZANKA NIEZWIĄZANA Z KRUSZYWA 

ST 07.02 
PODBUDOWA POMOCNICZA – MIESZNKA ZWIĄZANA SPOWIEM 
HYDRAULICZNYM 

ST 07.03 NAWIERZCHNIA BETONOWA 

ST 07.04 SZCZELINY W NAWIERZCHNI Z BETONU NATURALNEGO  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych podczas realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej 
hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury 
technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii 
sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć 
Kujawski””, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót 
przedstawionych w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz objętych specyfikacjami technicznymi 
dla poszczególnych asortymentów robót. 

1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm 
krajowych. 

Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane 
w połączeniu z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami, w których są wymienione.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują, 
w związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem (umową) i stosowania ich postanowień na 
równi, z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, 
iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm oraz uaktualnień tych 
norm.   

1.4. Lokalizacja i dostęp do placu budowy 

Inwestycja pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych 
oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu 
w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji 
Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski””, powiat włocławski, woj. kujawsko-
pomorskie. zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych 189/3, 189/4, 190/2, 192/2,                     
obręb 0015 Machnacz. Właścicielem działek jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej                  
"Saniko" Spółka z o.o.  

1.5. Przekazanie terenu budowy 
Przed rozpoczęciem prac Zamawiający wskaże i określi dokładnie teren pod zaplecze budowy. 

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiającego obywa się protokolarnie 
i na warunkach określonych w Kontrakcie (umowie). 

1.6 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie w należytym 

stanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia odbudowy 
na własny koszt.  

1.7 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę znajdujących się na terenie budowy instalacji 

zewnętrznych i wewnętrznych. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi potwierdzić 
u odpowiednich władz, które są właścicielami sieci, informacje podane na planie zagospodarowania 
terenu dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca zadba aby sieci znajdujące się w obrębie 
placu budowy (sieci elektryczne, gazowe, teletechniczne, wodociągowe, kanalizacyjne, etc.) były 
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniami w trakcie realizacji robót.  W przypadku 
gdy nastąpi potrzeba przeniesienia sieci i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy. 
W każdym przypadku uszkodzenia instalacji wewnętrznych, sieci podziemnych, itp. Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o takim fakcie zarządzającego realizacją umowy 
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i współpracy przy naprawie szkody udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna 
do przeprowadzenia naprawy. 

1.8 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy, 

zawarte w regulacjach prawnych dotyczących ochrony środowiska na obszarze placu budowy i poza 
jego terenem. Należy unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie, 
ze szczególnym uwzględnieniem zakresu zanieczyszczeń oraz hałasu. 

1.9 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyposażenia 

koniecznego do zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywanych robót. Wykonawca ma 
obowiązek zapewnić zaplecze socjalne oraz odzież ochronną, personelowi zatrudnionemu na placu 
budowy, taką jak: ubrania i obuwie ochronne, rękawice ochronne, kaski, okulary ochronne 
w zależności od stopnia występujących zagrożeń i od wykonywanych prac. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
bezwzględnego przeprowadzenia instruktażu osób bezpośrednio związanych z wykonawstwem 
inwestycji w zakresie: 

 wskazania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie wykonywania robót na terenie 
czynnego zakładu, 

 zasad BHP przy wykonywaniu robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem 
wskazanych zagrożeń (prace w wykopach), 

Ponadto Wykonawca ma obowiązek poinformować pracowników o miejscu umieszczenia 
środków pierwszej pomocy, telefonu alarmowego oraz zasadach postępowania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia. 

1.10 Uwagi 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia musi ustalić z Zarządzającym 
obiektem organizację ruchu na placu budowy. 

1.11 Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz Dokumentacji Projektowej, wymienione poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Przedsięwzięcie budowlane – roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa                         
i przebudowa istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią 
instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach 
inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji 
Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski””, 

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych                
z  budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

 Cena kontraktowa (umowna) – oznacza kwotę ryczałtową wymienioną w umowie jako 
należną do zapłacenia Wykonawcy za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie 
wszelkich usterek w tych robotach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa i postanowieniami 
zawartymi w umowie. 

 Dokumentacja Projektowa – wszelka dokumentacja zawierająca informacje dotyczące 
sposobu wykonawstwa Kontraktu (opisy, rysunki, obliczenia, schematy). Na dokumentację 
projektową składają się między innymi: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz 
Specyfikacje Techniczne. 

 Pozwolenie na budowę – jest to decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie                          
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
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 Dokumentacja budowy – jest to pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów,                
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 Dokumentacja powykonawcza – jest to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 Dziennik Budowy – jest to zeszyt opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru 
Budowlanego, w którym dokonuje się wpisów dotyczących wszelkich czynności 
wykonywanych na budowie (odbiorów prac budowlanych, zaistniałych zmianach, problemach, 
czy przekazywaniu poleceń). Dziennik budowy umożliwia korespondencję pomiędzy 
Projektantem-Wykonawcą - Inwestorem.   

 Projektant – jest to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia w zakresie których wykonuje 
Dokumentację Projektową. Projektant należy do Izby Inżynierów Budownictwa z której 
uzyskuje zaświadczenie o posiadanych w danym zakresie uprawnień projektowych.  

 Kierownik Budowy – osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg prac wykonywanych na 
budowie, oddelegowana na to stanowisko przez Wykonawcę. Kierownik budowy może 
występować w imieniu Wykonawcy w celu realizacji Kontraktu. 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – zwany w niniejszej specyfikacji Inspektorem Nadzoru, 
lub Inżynierem jest to inżynier budowlany z uprawnieniami występujący w imieniu 
Zamawiającego i nadzorujący i pilnujący prawidłowego przebiegu prac budowlanych. 

 Materiały – wszelkie surowce i produkty służące do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia 
przez Wykonawcę, posiadające odpowiednie aprobaty i spełniające wymogi polskich 
lub/i unijnych norm. 

 Odpowiednia zgodność – wykonanie robót z dopuszczalną odchyłką (tolerancja) 
od rozwiązań projektowych. Jeśli dopuszczalna odchyłka nie jest określona w Dokumentacji 
Projektowej, należy przyjąć zwyczajowo stosowane tolerancje dla danej grupy robót 

 Rysunki – część graficzna projektu, która uzupełnia w treść opis techniczny.  

 Teren Budowy – teren zajęty na potrzeby wykonania prac budowlanych przez Wykonawcę, 
udostępniony mu przez Zamawiającego. Na teren budowy składają się: właściwe miejsce 
wykonywania robót, drogi dojazdowe, zaplecze techniczne oraz wszelkie inne obszary 
udostępnione przez Zamawiającego Wykonawcy na potrzeby wykonania Zadania 
Budowlanego. 

 Zadanie Budowlane – zakres robót, który może stanowić całość lub część całkowitą 
przewidzianych robót. Zadanie Budowlane może stanowić odrębną część prac budowlanych, 
możliwą do odbioru i posiadającą zdolność do spełniania samodzielnych funkcji techniczno – 
użytkowych 

 Prace towarzyszące – są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczone 
do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza 

 Roboty tymczasowe – roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych.  

1.12 Ogólne wymagania wykonywania robót 

1.12.1 Odpowiedzialność 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie robót, zgodne z przekazaną mu, 

przez Zamawiającego, Dokumentacją Projektową. 
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1.12.2 Przekazanie terenu budowy 

1.12.2.1 W terminie wyznaczonym w Kontrakcie budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania 
planowanego zamierzenia budowlanego.  

1.12.2.2 Wykonawca na własny koszt poniesie wszystkie obciążenia finansowe jakie będzie 
musiał ponieść aby uzyskać dostęp, dojazd, do placu budowy.  

1.12.2.3 Jeśli z winy Zamawiającego teren budowy nie zostanie przekazany Wykonawcy 
zgodnie z terminem. Inspektor zobowiązany jest przedłużyć czas, przewidziany na wykonywanie robót 
w Kontrakcie, o ten czas oraz powiadomić o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony. 

1.12.2.4 Przekazanie terenu budowy może odbywać się etapowo. Jako przekazany teren 
budowy, rozumie się taki obszar którego udostępnienie zapewnia Wykonawcy, wykonanie 
przewidzianego etapu zamierzenia budowlanego.  

1.12.3 Dokumentacja projektowa. 
Na dokumentację projektową przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania 

przedsięwzięcia składają się  następujące dokumenty: 

 Projekt Budowlany, 

 Projekt Wykonawczy, 

 Specyfikacje Techniczne, 
Podstawę i punkt odniesienia do wykonania i wyceny prac stanowią: projekt budowlany, projekt 

wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Ilość egzemplarzy przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy ustala się w Kontrakcie na 

wykonanie zadania. 

Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawca, nie może być przekazywana osobom 
trzecim, z wyjątkiem przypadków gdy mowa o podwykonawcy zamierzenia budowlanego, dla którego 
dokumentacja ta jest niezbędna do wykonania zadania. 

1.12.4 Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę 
Wykonawca na własny koszt wykonuje co najmniej następujące dokumenty i dokumentacje: 

 harmonogram rzeczowo – finansowy 

 projekt organizacji robót na czynnym zakładzie przy uwzględnieniu wymagań Zamawiającego 
określonych w SIWZ 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 dokumentacje dotyczące demontażu i montażu konstrukcji oraz wykonywania robót 
budowlanych  w zależności od przyjętej technologii i organizacji robót budowlanych 

 program zapewnienia jakości 

 dokumentację powykonawczą 

 dokumentację warsztatową  

 inne niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. 
Koszty wykonania dokumentacji należy uwzględnić w cenie ofertowej.  
 

1.12.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
1.12.5.1 Dokumentacja projektowa na którą składają się: projekt budowlany, projekt 

wykonawczy oraz specyfikacje, dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi 
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w którymkolwiek z tych dokumentów, są 
wiążące tak jakby występowały w każdym z nich. 

 
1.12.5.2 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zapisów zawartych 

w Dokumentacji Projektowej i wykonywania robót zgodnie z zawartymi w niej rozwiązaniami 
technicznymi. Gdy z przyczyn technicznych ścisłe stosowanie się do zapisów Dokumentacji 
Projektowej nie jest możliwe, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Inspektora 
nadzoru oraz Projektanta i dokonać odpowiednich zapisów w dzienniku budowy. 

 
1.12.5.3 Wykonawca jest ponadto zobowiązany przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń 

Inspektora nadzoru we wszystkich sprawach dotyczących robót, nie zależnie od tego czy były one 
wymienione w Kontrakcie.  
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1.12.5.4 W przypadku rozbieżności występujących w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej większą wagę posiadają wymiary określone liczbą na rysunku, niż te wynikające ze skali 
rysunku. 

Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek braków i błędów 
w dokumentacji projektowej, lecz po ich wykryciu niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inspektora 
nadzoru, celem dokonania niezbędnych zmian lub/i uzupełnień. 

1.12.5.5 Wykonawca musi przestrzegać aby wszystkie wykonywane roboty, wraz 
z dostarczonymi materiałami były zgodne z zapisami Dokumentacji Projektowej. Powinien również 
dbać o to aby cechy materiałów i elementów były jednorodne i po ich wykorzystaniu spełniony był 
przedział tolerancji zdefiniowany jako Odpowiednia zgodność. Odchyłka od wartości docelowych, 
która na placu budowy jest praktycznie nie unikniona. 

UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosował się do wskazanych w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej materiałów i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość  
robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione, a ich usuniecie (zastąpienie nowymi) odbędzie 
się na własny koszt Wykonawcy.  

1.12.6 Tablica informacyjna 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować tablicę informacyjną 

terenu budowy. Do jego obowiązków należy utrzymanie jej w należytym stanie przez cały czas trwania 
budowy, a w razie nieczytelności lub zniszczenia odnowienie jej na własny koszt.  Całkowite koszty 
związane z instalacją i utrzymaniem tablicy Wykonawca winien zawrzeć w cenach jednostkowych 
kosztorysu ofertowego. Na tablicy budowy umieszcza się: imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu 
inwestora, wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych, a także imiona, nazwiska, adresy 
i numery telefonów kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
projektantów.  

 

1.12.7 Ochrona środowiska 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy dotyczące ochrony środowiska i stosować się do 

ich zaleceń podczas wykonywania robót. 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

 Składowanie materiałów w bezpiecznym miejscu w taki sposób aby nie spowodować 
zanieczyszczenia środowiska. 

 Przestrzegać aby praca sprzętu wykorzystywanego do robót nie wpływała nadmiernie na 
szkodę dla środowiska zarówno na terenie budowy jak i poza nim. 

Wykonawca powinien również zabezpieczyć środowisko naturalne przed: 

 Skażeniem zbiorników wodnych, paliwami, olejami, benzyną etc. 

 Oddziaływaniem na środowisko poprzez nadmierną emisję hałasu, 

 Zagrożeniem przeciwpożarowym. 
Wszystkie konsekwencje wynikające z braku przestrzegania przepisów ochrony środowiska i 

wynikające z tego tytułu kary pieniężne, Wykonawca pokryje na własny koszt.   
 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę do wykonywania robót winny: 

 Odpowiadać wymaganiom i normom przepisów w Specyfikacjach Technicznych oraz 
Dokumentacji Projektowej,  

 Mieć wymagane polskimi przepisami certyfikaty i atesty w tym również świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane przez Unię Europejską certyfikaty bezpieczeństw, 

 Posiadać odpowiednie aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności. 
Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i technologii użyto                       

w celu dokładnego opisania elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się 
zastosowanie materiałów i technologii równoważnych. Zastosowanie innych rozwiązań 
materiałowych oraz innych urządzeń  jest uwarunkowane zachowaniem odpowiednich 
parametrów i standardu jakie posiadają materiały i urządzenia podane w projekcie, 
każdorazowo w uzgodnieniu z Projektantem. 

Wykorzystywane na etapie budowy materiały i produkty muszą mieć stosowne atesty, 
aprobaty i dopuszczenia a ich montaż i/lub instalacja i/lub budowa powinny być zgodnie 
z wytycznymi producenta. 
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2.2 Źródła pozyskania materiałów 
Jeżeli w opisie bądź na rysunkach niniejszego projektu podane zostało pochodzenie (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań 
równoważnych. Warunkiem dokonania zmiany jest zagwarantowanie realizacji robót w zgodzie 
z wydanym pozwoleniem na budowę i innymi decyzjami i pozwoleniami, oraz zapewnienie uzyskania 
wszystkich parametrów technicznych, nie gorszych od założonych  w dokumentacji projektowej. 
Zmiana wymaga  zatwierdzenia przez  Inwestora i projektanta w trybie nadzoru autorskiego. 

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów.   

 Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania), 
- uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Projektanta. 
Wszelkie koszty transportu materiałów na budowę pokryje Wykonawca, który powinien 

uwzględnić je w kosztorysie ofertowym 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie spełniające wymagań Wykonawca powinien wywieść na własny koszt z terenu 

budowy, lub po konsultacji z Inspektorem zeskładować je we skazanym przez niego miejscu. Jeśli 
Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych celów, niż te do których zostały 
dostarczone, to ich koszt zostanie ponownie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

3.1.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko i wyłącznie sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na końcową jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt wykorzystywany do wykonywania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości sprzętowi wskazanemu w Specyfikacjach 
Technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót przedstawionym do 
akceptacji Inspektorowi nadzoru. 

W przypadku wariantowego zastąpienia sprzętu preferowanego do wykonywania robót, 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić, przynajmniej z dwu tygodniowym wyprzedzeniem, taki 
zamiar Inspektorowi nadzoru celem jego akceptacji. 

 

3.1.2 Wykonawca już na fazie ofertowej musi przewidzieć wymaganą do realizacji zadania ilość 
oraz wydajność sprzętu jaka powinna być zapewniona do poprawnego wykonania planowanego 
zamierzenia budowlanego.  

 

3.1.3 Wykonawca ma obowiązek, w przypadku stosowania własnego sprzętu, dbać o jego 
należytą konserwację, utrzymanie w dobrym stanie i gotowości do pracy. W szczególnych 
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami, Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji 
Inspektorowi dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

 4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

4.1.1 Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie środki transportu, których użycie nie 
wpłynie niekorzystnie na jakość przewożonego materiału. 

 

4.1.2 Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie takiej ilości środków transportu, aby 
w sposób ciągły móc dostarczyć potrzebne do realizacji inwestycji materiały. Ilość środków transportu 
oraz częstotliwość ich kursowania musi przewidywać wykonanie zadania w określonym w Kontrakcie 
terminie. Wykonawca winien uwzględnić te informacje na etapie ofertowym. 
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4.1.3 Sprzęt użyty do transportu materiałów po drogach publicznych musi spełniać wszystkie 
stawiane takim pojazdom wymagania określone w przepisach ruchu drogowego. W przypadku 
niespełnienia tych warunków, na polecenie Inspektora takie pojazdy będą usunięte z placu budowy. 

 

4.1.4 Wykonawca ma obowiązek przeciwdziałania i usuwania na własny koszt skutków 
zabrudzeń powodowanych przez wykorzystywane przez niego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 

4.1.5 Wykonawca powinien zapewnić dojazd technologiczny do placu budowy umożliwiający 
poprawne wykonanie projektowanych elementów zagospodarowania terenu. Wszelkie koszty 
związane z organizacją placu budowy ponosi  Wykonawca i powinien uwzględnić ten fakt w cenach 
jednostkowych przeprowadzonych robót, w kosztorysie ofertowym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

5.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie materiałów o odpowiedniej jakości, 
zgodnych z postanowieniami Kontraktu. 

 

5.1.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za wysokościowe  rozmieszczenie projektowanej sieci, 
będące w zgodności z przekazaną mu Dokumentacją Projektową. 

 

5.1.3 Wszelkie błędy i odstępstwa od zaprojektowanej lokalizacji sieci, przekraczające 
Odpowiednią zgodność (tolerancję wykonania) będą usuwane i naprawiane na wyłączny koszt 
Wykonawcy. 

 

5.1.4 Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia go od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

5.1.5 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia zastosowanych 
materiałów opierać się będą na przekazanej przez Zleceniodawcę Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacjach Technicznych, polskich normach oraz wytycznych, a także badaniach statycznych 
i fizykochemicznych pobranych do analizy próbek materiału. 

 

5.1.6 Wykonawca ma obowiązek stosować się niezwłocznie do zgłoszonych przez Inspektora 
nadzoru wytycznych w wyznaczonym przez niego terminie. Nie dotrzymanie tych warunków może 
skutkować całkowitym przerwaniem robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1 Celem kontroli jakości robót jest zapewnienie prawidłowego stopnia wykonania 
zamierzenia budowlanego. 

 

6.1.2 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli osób 
i wykonywanych przez nich prac na każdym etapie realizowanego przedsięwzięcia.  

 

6.1.3 Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać kontrole, próby i pomiary stwierdzające 
należytą dokładność i poprawność wykonania oraz zastosowanych materiałów, z odpowiednią 
częstotliwością. 

 

6.1.3 Wszelkie koszty z wyżej wymienioną kontrolą ponosi Wykonawca i powinien uwzględnić 
ten fakt w cenach jednostkowych przeprowadzonych robót, w kosztorysie ofertowym. 

 

6.1.3 Inspektor nadzoru po stwierdzeniu nieprawidłowości ma obowiązek niezwłocznego 
powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy drogą pisemną. 
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6.2 Raporty z badań - Wykonawca 
Wykonawca ma obowiązek jak najszybszego przekazania Inspektorowi nadzoru  

przeprowadzonych wyników badań i kontroli z wykonywanych zamierzeń budowlanych w postaci 
kopii. 

Przekazanie dokumentacji przez Wykonawcę będzie odbywać się na przekazanych mu w tym 
celu przez Inspektora formularzach lub w innej uzgodnionej wcześniej formie pisemnej. 

6.3 Raporty z badań – Inspektor 
Inspektor nadzoru  ma prawo niezależnie od dostarczonych mu kopii badań wykonanych przez 

Wykonawcę, przeprowadzać na swój koszt własne analizy. Wykonawca winny jest mu to umożliwić 
oraz służyć w tym celu wszelką pomocą. 

Inspektor  nadzoru  porównuje zgodność wyników z przekazaną przez Zleceniodawcę 
Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi. W przypadku stwierdzenia tym 
sposobem, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor nadzoru ma prawo zlecić powtórne 
przebadanie zgodności materiałów z Dokumentacją Projektową, tym razem na koszt Wykonawcy. 

6.4 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru 

programu wykonywania robót. W którym zostanie zaprezentowany sposób przeprowadzonych prac, 
wykorzystany w tym celu sprzęt oraz możliwości kadrowe Wykonawcy. Plan taki musi zawierać kilka 
najważniejszych pozycji jakimi są: 

1. W części ogólnej, zasady BHP oraz wykaz osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy 
prac. 

2. W części szczegółowej: 

 spis sprzętu wykorzystywanego do realizacji przedsięwzięcia wraz  z ich parametrami 
technicznymi oraz dokumentacją dopuszczenia do użytkowania, 

 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do załadunku i rozładunku, 

 sposób przechowywania dostarczonych na plac budowy materiałów. 

6.5 Dokumentacja na placu budowy 

6.5.1 Dziennik budowy 
Jest to dokument opracowywany przez Wykonawcę systematycznie przez cały czas trwania 

zamierzonego przedsięwzięcia budowlanego. Odpowiedzialność za systematyczne wpisy i jego 
prowadzenie spoczywa na Kierowniku Budowy Wykonawcy. Dziennik budowy zawierać powinien 
informacje o przebiegu budowy, przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz technicznych rozwiązań. 

Wpisy do dziennika należy wprowadzać w sposób czytelny. Osoba dokonująca wpisu musi 
okazać się swoim imieniem i nazwiskiem, stanowiskiem służbowym oraz własnoręcznym podpisem. 
Wpisy mają być dokonywane w sposób chronologiczny jeden pod drugim w kolejności ich 
dokonywania.  

Wpisów mogą dokonywać następujące osoby: 

 inwestor,  

 inspektor nadzoru inwestorskiego,  

 projektant,  

 kierownik budowy,  

 kierownik robót budowlanych,  

 osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,  

 pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 

 wojewódzki konserwator zabytków lub działający z jego upoważnienia pracownicy, 
wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków, prowadzący kontrolę przestrzegania i stosowania 
przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

 inspektor pracy,  

 państwowy inspektor sanitarny. 

6.5.1.1 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru celem zajęcia stanowiska.  

6.5.1.2 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez 
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

6.5.1.3 Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. 
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6.5.2 Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów sporządzanych do prowadzenia budowy zaliczają się również: 

 Protokół przekazania terenów budowy, 

 Świadectwa przejścia robót, 

 Notatki i protokoły z odbioru robót, 

 Certyfikaty zgodności z polskimi normami PN oraz europejskimi, 

 Protokoły negocjacji  

 Świadectwa przejęcia robót 

6.5.3 Przechowywanie oraz udostępnianie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane w sposób zabezpieczający je przed 
zniszczeniem, a w przypadku gdy to nastąpi lub którykolwiek z nich zaginie, należy wykonać 
w zgodności z prawem jego kopię. Dokumentacja budowy musi być w całości udostępniana 
Inspektorowi nadzoru, Zamawiającemu oraz innym organom nadzoru budowlanego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Zasady ogólne 
Odbiory zakończonej przez Wykonawcę pracy, odbywać się mogą na trzech etapach: 

1. Odbiór odcinka lub przy mniejszych przedsięwzięciach całości robót, zakończone 
wystawieniem świadectwa przejęcia części lub całości robót, 

2. Odbiór po okresie zgłaszania wad, 
3. Odbiór ostateczny, zakończony wystawieniem świadectwa wypełnienia rękojmi. 

7.2 Odbiór robót zanikających  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbywać się on powinien poprzez odpowiednie 
wpisy do księgi obmiarów.  

Wykonawca powinien odpowiednio wcześniej zgłaszać roboty tymczasowe do rozliczenia, tak 
aby nie powodować zatorów w kolejnych wykonywanych na budowie pracach.  

7.3 Dokumentacja przejęcia robót 
7.3.1 Dokumentem stwierdzającym przejęcie robót jest świadectwo przejęcia sporządzone 

według wzoru opracowanego przez Inspektora nadzoru. 
W celu przekazania robót Kierownik budowy Wykonawcy zobowiązany jest przygotować 

następujące dokumenty: 

 Dokumentacją Projektową, ze wszelkimi naniesionymi podczas wykonywania prac zmianami 

 Uzupełniony i podpisany Dziennik budowy 

 Wszelkie inne pisemne ustalenia z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru. 
 

7.3.2 Zmiany w Dokumentacji Projektowej oraz systematyczne prowadzenie Dziennika budowy 
są obowiązkiem Kierownika budowy Wykonawcy.  

7.3.3 Wszelkie naniesione do dokumentacji zmiany muszą być spójne i logiczne, i bezwzględnie 
oddawać faktyczny stan wykonanych robót. 

7.3.4 Zakres i ilość przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę egzemplarzy 
dokumentacji w których dokonano zmian ustala się w Kontrakcie.  

7.3.5 Do przeprowadzenia zmian w okresie gwarancyjnym należy przygotować nową 
dokumentację 

7.4 Okres zgłaszania wad 
W czasie trwania okresu zgłaszania wad Inspektor organizuje przeglądy sprawności instalacji. 

Pod koniec trwania okresu zgłaszania wad Wykonawca przygotuje dokumentację, która pozwoli 
Inspektorowi nadzoru na odbiór, są to:  

 Kontrakt na wykonanie robót, 

 Protokół odbioru końcowego, 

 Wszelkie dokumenty potwierdzające usuniecie wad stwierdzone przy odbiorze końcowym, 

7.5 Odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi (gwarancyjnego) 
W okresie rękojmi Zamawiający będzie raz w roku organizował przeglądy gwarancyjne. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny 
koszt, co należy następnie odpowiednio zaprotokołować. 
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Po upływie okresu rękojmi i usunięciu podczas jego trwania wszystkich napotkanych wad 
wynikających z błędnego wykonawstwa, Zamawiający dokonuje odbioru ostatecznego i wystawia 
Wykonawcy Świadectwo Wypełnienia Rękojmi. 

8. ZASADY PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty (przedmiot umowy) 
będzie dokonane zgodnie z dokumentami umownymi. 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy.                      
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania niezbędne 
do realizacji przedmiotu umowy, w tym obejmować będzie: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków                    
i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT, 

 koszty robót towarzyszących i tymczasowych. 

Przedmiar robót pełni przy tej formie wynagrodzenia jedynie funkcję pomocniczą                                 
i orientacyjną. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podstawowymi dokumentami określającymi rodzaj                     
i zakres prac objętych zamówieniem są: projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót. To one stanowią podstawę i punkt odniesienia do wyceny prac. 

9. PRZEPISY ZWIAZANE 

9.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2017 poz. 1332). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U.2017 poz. 

1579). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz.U.2016 poz. 

1570). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. 2017 poz. 

736). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz.U.2017 poz. 1040). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. 2017 poz. 

519). 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (jednolity tekst Dz.U.2016 poz.). 

9.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji 

dotyczącej    bezpieczeństwa    i    ochrony    zdrowia    oraz    planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U.2016 poz. 1966). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. – w   sprawie   dziennika   
budowy,   montażu   i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 poz. 1129). 

 
Pozostałe przepisy związane z poszczególnymi rodzajami robót przedstawiono w odpowiednich 

specyfikacjach.  
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy i jej punktów wysokościowych podczas 
realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych 
oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu 
w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji 
Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski””, powiat włocławski, woj. kujawsko-
pomorskie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. 
związanych z: 

 odtworzeniem i wyznaczeniem punktów wysokościowych posadzki w hali sortowni, oraz obsługą 
geodezyjną realizacji zadania, dla całego przedmiotowego zadania, w lokalizacjach zgodnych                   
z Dokumentacja Projektową. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy                            
i końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                                 
w  ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do stabilizacji punktów należy używać: 

 palików drewnianych lub rurek stalowych,  

 gwoździ z folią lub prętów stalowych. 
 
Wszystkie elementy używane do stabilizacji punktów powinny mieć długość dostosowaną do aktualnie 
panujących warunków atmosferycznych i powinny pozwolić na stabilizację punktów w sposób 
określony w niniejszej ST. Ewentualna wymiana punktów z powodu ich zniszczenia lub warunków 
atmosferycznych nie może powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
Do stabilizacji punktów wysokościowych - reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia 
lub zagęszczenia), należy użyć słupków betonowych. 
Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuż trasy. 
Do wyznaczenia przekrojów poprzecznych można używać palików drewnianych lub rurek albo prętów 
stalowych. 
Do wykonania opisów i oznaczeń punktów można używać farby chloro-kauczukowej w dowolnym 
kolorze oprócz białego. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 

 teodolity lub tachymetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki, 

 sprzęt GPS. 
 Wszystkie używane do Robót instrumenty geodezyjne powinny być zrektyfikowane oraz 
posiadać wymagane przepisami szczególnymi świadectwa legalizacji. Dokładność instrumentów 
powinna zapewniać wykonanie Robót z założoną w niniejszej ST dokładnością. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Ogólny zakres prac pomiarowych 

Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGiK wymienionymi                       
w p.10 niniejszej ST.  
Tyczenie punktów głównych osi trasy Wykonawca wykona w oparciu o Dokumentację Projektową oraz 
inne konieczne dane geodezyjne pozyskane we własnym zakresie, będące w innych zasobach 
geodezyjnych, w tym geodezji państwowej 
W zakres robót pomiarowych wchodzi: 

a) wyznaczenie dla potrzeb realizacyjnych: 

 punktów głównych, 

 punktów wyznaczających mierzone przekroje poprzeczne, 

 reperów roboczych, 

b) sprawdzenie wytyczenia sytuacyjno-wysokościowego, 

c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów poprzecznych 
wynikających z konieczności ich zagęszczenia w miejscach charakterystycznych, a nie ujętych                   
w dokumentacji podstawowej, 

d) stabilizacja i ochrona przed zniszczeniem punktów geodezyjnych, w tym punktów geodezji 
państwowej, 

e) pomiar XYZ wszystkich wyznaczonych punktów, 

f) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 
geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych za pomocą sprzętu GPS, łącznie z ich zgłoszeniem do 
Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 

g) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
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h) aktualizacja zasobu mapowego i osnowy państwowej w zakresie wynikających z przepisów 
Prawa Geodezyjnego oraz szczegółowych ustaleń innych ST. 

i) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy 
państwowej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej ST. 

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK                      
i wytycznymi wymienionymi w p.10. 
Podstawą do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana metodami GPS 
osnowa pomiarowa (państwowa i robocza). Niedopuszczalne jest określanie współrzędnych osnowy 
metodami poligonizacji z zaznaczaniem odchyłek. Jedyną akceptowaną metoda tych czynności jest 
pomiar GPS. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien uzyskać dane zawierające lokalizację                            
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje                             
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 

5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

7.2. Sposób odbioru robót 

Roboty objęte ST odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, 
dzienników pomiarowych i protokołów. Czynności odbioru mogą być rozpoczęte po przedstawieniu 
protokołu aktualizacji państwowej osnowy pomiarowej metodami GPS. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST podlegają rozbiórce i ponownemu 
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót 
jest niedopuszczalne. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

9.2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 

9.3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

9.4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

9.5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

9.6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

9.7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów konstrukcji budowlanych podczas 
realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych            
oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu 
w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji 
Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski””, powiat włocławski, woj. kujawsko-
pomorskie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy              
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

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

R01 rozbiórką części hali pomiędzy osiami A÷B/6÷11, polegająca na demontażu konstrukcji stalowej, 
rygli, płatwi i obudowy, a także obudowy wraz z ryglami i oknami w osi B/6÷11. Rozbiórce w tym 
zakresie podlegają także żelbetowe stopy fundamentowe w osi A/6÷11, żelbetowe rygle 
fundamentowe w osiach A÷B/6 i 6÷9/A oraz kanał żelbetowy równoległy  do osi 6, pomiędzy A÷B. 

R02 rozbiórką wiaty pomiędzy osiami 11÷12/A÷C1, polegająca na demontażu konstrukcji stalowej, 
rygli, płatwi i dachu w osi 12, bez demontażu obudowy wraz z ryglami w osi 11/B÷C1. Rozbiórce                 
w tym zakresie podlegają także żelbetowe stopy fundamentowe w osi 12/A÷C1 oraz kanał żelbetowy 
równoległy do osi 11, pomiędzy A÷B. 

R03 rozbiórką elementów żelbetowych hali pomiędzy osiami B÷D/1÷5, polegająca na rozbiórce murów 
oporowych przy osiach B, C, D, 1 i kanału żelbetowego w osi 3; 

R04 rozbiórką elementów obudowy hali z bramami, drzwiami i obróbkami blacharskimi                            
w osi 11/B÷D od posadzki do poziomu rygla ok. +8,00 m p.p.p;  

R05 rozbiórką elementów obudowy hali z bramami, drzwiami i obróbkami blacharskimi                            
w osi B/5÷6 od posadzki do spodu dachu hali;  

R06 rozbiórką elementów obudowy hali z bramami, drzwiami i obróbkami blacharskimi                            
w osi D/8÷11 od posadzki do spodu dachu przylegającej wiaty;  

R07 remontem głównej konstrukcji stalowej całej hali pozostałej po wykonaniu rozbiórek, polegający 
na mechanicznym oczyszczeniu konstrukcji głównej oraz zabezpieczeniem nowymi powłokami 
zewnętrznymi;  

R08 remontem stężeń głównej konstrukcji stalowej hali, polegający na odtworzeniu i uzupełnieniu tych 
stężeń pomiędzy osiami 4÷5/B÷D i 9÷10/B÷D;  

R09 remontem dachu całej hali, polegający na rozbiórce połaci dachowej (pokrycie, płatwie,  obróbki) 
oraz wykonaniu nowej połaci o geometrii jak poprzednio, wraz ze świetlikami dachowymi w kalenicy; 

R10 remontem części technicznej hali, polegający na wymianie urządzeń trafostacji na nowe, 
dostosowane do nowego zamaszynowienia hali wraz z remontem sieci zasilającej tę trafostację (wg 
osobnego opracowania); 

R11 remontem zniszczonych części posadzki hali. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 
utylizować, elementów rozbieranego obiektu.  
1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu 
przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji.  
1.4.3. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów.  
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1.4.4. Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja.  
 
Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w ST.00  „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.00  
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaj materiałów 
Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg i placów może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez I Inspektora nadzoru: 

 
- drabiny przystawne wys. 4,0-4,5 m,  
- rusztowania wolnostojące typu RR-1 lub warszawskie,  
- rynny do spuszczania gruzu,  
- siatki osłonowe,  
- elektronarzędzia do robót rozbiórkowych 
- spycharki, 
- zrywarki, 
-    młoty i kilofy, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
- frezarki nawierzchni, 
- koparki, 
- wyciągi mechaniczne, 
- dźwigi, 
- środki transportowe – samochody skrzyniowe samowyładowcze dla transportu materiałów 

rozbiórkowych.  
a także inny niezbędny do wykonania zamówienia. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Prace wstępne 

Po przejęciu budowy, Wykonawca winien dokonać wszelkich koniecznych zabezpieczeń terenu 
budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i Prawem Budowlanym. Wykonawca winien 
wygrodzić teren robót rozbiórkowych przed dostępem osób postronnych i oznakować o grożącym 
niebezpieczeństwie. Wykonawca winien zamocować na ogrodzeniu tablice koloru żółtego informujące 
o grożącym niebezpieczeństwie. Wykonawca deklaruje przeprowadzenie wszystkich robót 
rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem. Przed przystąpieniem do rozbiórki, 
Wykonawca dokona odłączenia istniejących przyłączy energetycznych i wodociągowych oraz 
kanalizacyjnych dla rozbieranego obiektu. Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny                 
z postanowieniami obowiązującej Ustawy o odpadach. 

5.3. Szczegółowe zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów składowych obiektu istniejącego, rozezna ich otoczenie 
oraz ustali metodę przewidzianych do rozbiórki konstrukcji budowlanych. Rozbierane elementy są 
obecnie eksploatowane, dlatego trzeba rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich 
połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia oraz zanieczyszczenia terenu przyległego, aby 
można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. 
Prace rozbiórkowe prowadzone będą na terenie czynnego Zakładu. 
  

5.4. Przebieg robót rozbiórkowych  

5.4.1. Dziennik robót rozbiórkowych.  
W zależności od ustaleń z Inspektorem Nadzoru przebieg robót rozbiórkowych powinien być 
odnotowany w Dzienniku Rozbiórki, który oprócz danych porządkowych powinien podawać:  
- kolejność i sposób wykonywania robót,  

- protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli, na których będą pracowali robotnicy oraz 
ustawione rusztowania i drabiny, mają dostateczną wytrzymałość,  

- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,  

- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo           
ludzi prowadzących rozbiórkę.  

 
5.4.2. Szczegółowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:  
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, pracownicy powinni być zapoznani z programem 

oraz harmonogramem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,  
- teren robót rozbiórkowych winien być ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,  
- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 

innego,  
- pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami 

przebywającymi na poziomie zerowym,  
- roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony pracownik powinien 
posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne, ważne okresowe badania lekarskie,  

- pracownicy wykonujący roboty rozbiórkowe winni posiadać odzież roboczą i sprzęt ochrony 
osobistej: hełmy, okulary ochronne, rękawice, maski przeciwpyłowe, buty z noskami stalowymi, 
szelki pachwinowe z linkami asekuracyjnymi,  

- prace rozbiórkowe powyżej 4 m nad terenem winny być zabezpieczone rusztowaniami, barierkami 
z dekami krawężnikowymi lub stosować indywidualne środki bezpieczeństwa dla poszczególnych 
pracowników (pasy i liny asekuracyjne),  
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- wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
i rozbiórkowych,  

- stosowane rusztowania i pomosty powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. 
Każdorazowo rusztowanie musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby 
nadzoru technicznego. Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami 
określonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie powinno być zabezpieczone siatkami 
ochronnymi. Rusztowania powinny posiadać certyfikaty,  

-  elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,  

-  nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych, w 
czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Nie wolno spalać materiałów na miejscu 
budowy,  

-  Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sieć instalacji znajdujących się w miejscu budowy przed 
przystąpieniem do prac rozbiórkowych. Instalacje działające i mające pozostać czynne po 
zakończeniu budowy należy utrzymać w sprawności,  

-  roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu,  

-  przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby 
postronne,  

-  w trakcie wykonywania cięć konstrukcji stalowej palnikami gazowymi należy stosować się do 
następujących zasad:  

 -  praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,  

 -  pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej                                         
i zamocowanych do ścian, słupów itp. za pomocą obejm,  

 -  węże gumowe powinny posiadać długość co najmniej 5 m,  

 -  przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub gazami 
tworzącymi z nim mieszankę wybuchową jest zabronione,  

-  po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących lub 
żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz czy 
nie występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na możliwość zaistnienia 
pożaru,  

-  jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca powinien odłączyć i przykryć urządzenia mechaniczne                       
i korzystać z energii elektrycznej według zasad i przepisów ustalonych przez władze lokalne,  

-  po zakończeniu dnia pracy Wykonawca podejmie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa,  

-  należy chronić wszystkie urządzenia i materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania lub 
przekazania właścicielowi,  

-  odpady transportować tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady 
składować w kontenerach,  

-  odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak, aby możliwy był ich wywóz                    
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów),  

-  przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. 
 
5.5. Program prac rozbiórkowych 
Projektuje się rozbiórkę metodą tradycyjną. Rozbiórka prowadzona będzie ręcznie, przy pomocy 
elektronarzędzi, bez użycia sprzętu ciężkiego. Roboty rozbiórkowe:  
-  należy prowadzić z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa,  

-  prace przy użyciu materiałów wybuchowych są niedopuszczalne,  

-  elementy żelbetowe należy wycinać diamentową tarczą tnącą,  

-  elementy konstrukcji stalowych, rurociągi stalowe należy przecinać palnikiem acetylenowym,  

-  wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez 
skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport,  

-  znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów urządzenia należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami,  

-  rozbiórkę prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz sztuki budowlanej,  

-  pracownicy wykonujący prace rozbiórkowe muszą być zaznajomieni z zakres prac, kolejnością                        
i zasadami bezpieczeństwa prowadzenia robót,  

-  materiały pochodzące z rozbiórki winny być wywiezione na legalne składowisko materiałów 
odpadowych i do utylizacji lub miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 
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Roboty rozbiórkowe elementów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora 
nadzoru. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST,                            
zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę technologią wykonywania robót zaakceptowaną przez 
Inspektora nadzoru.  
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą 
być wykorzystane jako surowce wtórne. Materiały te należy złożyć w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien                    
on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inspektora nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte                     
z terenu budowy. 
Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu prac rozbiórkowych. Wywóz samochodami 
ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy. 
Wykonawca na własny koszt usunie materiały z rozbiórki z Terenu Budowy, wywiezie na legalne 
wysypisko oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach i prawie o 
ochronie środowiska.  
 
5.5.1. Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych 
Wszystkie instalacje wewnętrzne wraz z urządzeniami występujące w rozbieranym obiekcie, po 
odłączeniu od czynnych sieci, należy rozebrać i zdemontować. Przed przystąpieniem do robót 
rozbiórkowych instalacji wewnętrznych należy:  
- opróżnić rurociągi z wody/ścieków,  

- odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności – odłączenie należy 
potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem odpowiednich służb Użytkownika, dodatkowe                           
i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez Kierownika Budowy i potwierdzone 
wpisem do Dziennika Budowy.  
5.5.2. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej 
 Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z muru. Po 
wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami dla zapewniania bezpieczeństwa pracy przy 
następnych robotach. 
 5.5.3. Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich 
Rozbiórkę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich prowadzić od góry kalenicy w kierunku okapu. 

Rozbiórkę prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami                       
z Inspektorem Nadzoru. 
5.5.4. Rozbiórka dachu  
W pierwszej kolejności dokonać demontażu poszycia rozpoczynając od kalenicy i posuwając się                            
w dół. Transport na ziemię z uwagi na ich długość i ciężar powinien odbywać się za pomocą dźwigu 
lub wyciągu. 
Rozbiórkę prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami                       
z Inspektorem Nadzoru. 
 5.5.5. Rozbiórka ocieplenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
Rozbiórka ocieplenia ścian wewnętrznych prowadzić równolegle ze ścianami zewnętrznymi. 
Rozbiórkę prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami                      
z Inspektorem Nadzoru. 
5.5.6. Rozbiórka obudowy ścian hali wraz z bramami i drzwiami 
Rozbiórkę prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami                       
z Inspektorem Nadzoru. 
5.5.7. Rozbiórka fundamentów, murów oporowych, posadzki 
Dokonać rozbiórki fundamentów, murów oporowych i posadzki. Należy je odkopać, rozbić za pomocą 
sprzętu wyburzeniowego. Uzyskany gruz z prac rozbiórkowych załadować i wywieźć na legalne 
wysypisko.  
Rozbiórkę prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami                       
z Inspektorem Nadzoru. 
 



Specyfikacja techniczna  
ST.01 Roboty przygotowawcze 

 

26 
 

5.5.8. Rozbiórka placów 
 
Podbudowy, nawierzchnie rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice 

rozbiórki nawierzchni należy oznakować. 

Rozbiórkę prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami                       
z Inspektorem Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00  „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt. 10. 

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

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

ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z robotami betonowymi i żelbetowymi wykonywanymi podczas 
realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych 
oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu 
w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji 
Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski””, powiat włocławski, woj. kujawsko-
pomorskie. 

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 prowadzenia robót betonowych                                

i żelbetowych na podstawie Dokumentacji Projektowej, z następujących materiałów: 

 beton C35/45 XC1, XA2: ściany muru oporowego, 

 beton C20/25 XC1: konstrukcja żelbetowa poza ścianami muru oporowego,  

 beton C20/25 XC1, XM2÷3 posadzka betonowa, 

 beton C7,5/10 XC0: podłoże pod konstrukcję jako beton ochronny („chudy beton”, „podbeton”), 

 inne niezbędne do prawidłowej realizacji obiektów. 
Dotyczą one robót związanych z: 

R11 remontem zniszczonych części posadzki hali; 
B01 budową elementów żelbetowych dla nowej części hali pomiędzy osiami A1÷A3/1÷12a                       
i A3÷E/11÷12a, polegająca na wybudowaniu fundamentów żelbetowych, belek podwalinowych, 
cokołów i posadzek, pod nową konstrukcję stalową hali i pod urządzenia techniczne niebudowlane 
instalacji technologicznej; 
B03 budową elementów żelbetowych pomiędzy osiami 1÷5/B÷D, polegająca na wybudowaniu kanału 
żelbetowego przy osi 1 i muru oporowego przy osiach B i 5; 
B06 przebudową ścian zewnętrznych hali w osi D, polegająca na wykonaniu nowych bram                       
z odbojnicami, nowych odbojnic przy istniejących bramach, drzwi i części obudowy hali w osi D. 
Zakres robót obejmuje także wykonanie robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do 
prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne                                         

z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST.00  „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 

z Dokumentacją Projektową ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00  „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1  Ogólne wymagania 
Do wykonania elementów betonowych  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych   

i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz.U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie są zadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2 Beton  
Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim                     

i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda 
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partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą . Wymagania 
co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
- nasiąkliwość nie większa jak 4%, 
- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%,  
- spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

2.3 Kruszywo  
Zgodnie z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste,                             

bez domieszek ciał obcych, o granulometrii 15/25 wg PN-B-06712. 
Do betonu zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 

2.4 Materiały do pielęgnacji  betonu 
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane: 
- folie z tworzyw sztucznych, 
- włóknina. 

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
Dopuszcza się użycie wyłącznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.  
Deskowanie tradycyjne. 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom                       
PN-D95017, Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000. 
Chropowatość powierzchni deskowania poniżej 2 mm. 

2.6 Stal zbrojeniowa  

2.6.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej  
wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

2.6.2.  Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2007. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek  stali Średnica  
pręta 

Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

RB 500W 
BSt 500S 

10÷32 500 min. 550 A10 min. 10  

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań                      
i rozwarstwień. 

2.6.3. Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.                                

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia                      
i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, 
wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 
zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

2.6.4. Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki                   
dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien 
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być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego                       
niż 5 mm na 1m długości pręta.  

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.6.5. Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

2.6.6 Badanie stali zbrojeniowej na budowie 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy                                 

przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu); 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych; 
- stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier kontraktu lub Inspektor 
Nadzoru. 

2.7. Kształtowniki stalowe 
Kształtowniki stalowe stosować tylko posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników            

o zmienionej geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię.   
Kształtowniki  przed zamontowaniem  należy  oczyścić z  łuszczącej się  rdzy,  zabrudzeń z zaprawy,  
zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję 
elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi 
Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 

2.7.1. Kątowniki 
PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
do 45 mm – 3 do 12 m; 
powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości 
większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

2.7.2. Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: 
- przy średnicy do 25 mm: 3÷10 m; 
- przy średnicy do 25 do 50 mm: 3÷9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 

2.7.3. Kształtowniki zimnogięte 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe 

i okrągłe). Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S. Długości 
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

2.8. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane, połączenia na śruby oraz kotwy. 

2.8.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 

otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 

stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć:  
- zaświadczenie jakości; 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych; 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm               
i wymaganiami producenta. 
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Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów, niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać 
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z  2016r., poz. 1570) 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST.00  „Wymagania ogólne”. 

Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 

 betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej                           
do gęstoplastycznej; 

 wibratory pogrążalne; 

 zacieraczka do betonu; 

 pompy do betonu; 

 polewaczek do pielęgnacji betonu; 

 agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo 
ułożonej mieszanki betonowej; 

 deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 
drewnopochodnych takim jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.; 

 deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego. z ramami 
drewnianymi z krawędziaków; 

 ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań; 

 maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka mechaniczna. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym                         
w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

3.1. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe 
jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny być 
odpowiednio urządzone: spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP                                  
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST.00  „Wymagania 

ogólne”. 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: naruszenia jednorodności 

masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15
°
C; 

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20
°
C; 

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30
°
C. 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć 

następujących środków transportu: 

 samochody samowyładowcze lub betonowozy do transportu z węzła betoniarskiego; 

 pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu Budowy na podwoziu 
samochodowym; 

 cementowóz do zaopatrzenia w cement; 

 przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00  „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Wykonanie deskowania   
Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania 

dostarczoną przez dostawcę deskowania oraz  zapewniać sztywność i niezmienność układu                      
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający 
łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność 
deskowania, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach 
betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową 
powinny być obficie polane wodą.  
5.3. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN91/S-10042. 
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń                     
i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie                       
przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym                   
na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu 
może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia. przed ich ułożeniem                         
w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem 
wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe 
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 
oliwa) lub farba olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty używane              
do produkcji zbrojenia powinny być proste. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. W przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek                    
i wyciągarek. 
Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się                            
z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno 
na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoiny wynosi 10d. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 
5.4. Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej)                          
wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy 
stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych                
jest niedopuszczalne. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych 
węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali dla 
której termiczne połączenie jest niedopuszczalne przez wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym 
drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. 
5.5. Skład mieszanek betonowych 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań 
materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań 
próbek. 
5.6. Warunki przystąpienia do produkcji betonu 

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy 
komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez Wykonawcę                 
i Inspektora nadzoru.  

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem.  
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5.7. Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, 

oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, zbrojenie i zapewnienie 
właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 
5.8. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni,                 
na którą spada.  

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach 
podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też 
za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy 
wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne. 
5.9. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
- wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami                          
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej; 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5÷8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym; 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R                                      
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35÷0,7 m; 
- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości; 
 - czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund; 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości                      
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak 
aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
5.10.  Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych                                
i uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione                              
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite 
zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
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5.11.  Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne                    

jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.12.  Pobranie próbek i badanie. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu; 
- badanie mieszanki betonowej; 
- badanie betonu. 
5.13. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.13.1 Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa                
przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 
7 dni. 
5.13.2 Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
5.13.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony                                
przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
5.14 Pielęgnacja betonu 
5.14.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton                   
przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach                    
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton                   
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami                      
i drganiami. 
5.14.2 Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  
5.15. Usuwanie deskowań i stemplowań 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 
manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
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Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane                          
na podstawie wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych                
w warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
5.16. Wykańczanie powierzchni betonu 
5.16.1 Równość powierzchni i tolerancji 

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, rysy 
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 
betonu zgodnie z dokumentacją projektową, jednak nie mniej niż 2,5 cm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie                  
nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany,  
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
5.16.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych,                            
to po rozszalowaniu konstrukcji należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych 
zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć 
powierzchnie szkliste. 
5.17. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton 
winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości                       
oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00  „Wymagania ogólne”. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów                              
i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Kontrola betonu, dokonywana  na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności 
z recepturą dla każdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań próbek 
betonu na ściskanie wraz z atestem. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu 
(15x15x15), przechowania ich w warunkach zbliżonych do warunków pracy konstrukcji, na okres 
prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych późniejszych  roszczeń.  

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia                               
w porównaniu z dokumentacją projektową  i ST.  

6.2. Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy robót, 

które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane                
na koszt Wykonawcy. 

6.3. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektowa, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega 
wykonanie: 

- deskowań; 
- zbrojenia; 
- betonowania; 
- izolacji powierzchniowych. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00  „Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy 

dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

7.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:  

- prawidłowości położenia budowli w planie; 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych; 
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia. jednolitości struktury. widocznych wad 

i uszkodzeń (np. raki, rysy); 
- łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1 % całkowitej powierzchni 

danego elementu; 
- stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, rysy większe od 2 mm 

zaprawione masą asfaltową; 
- zbrojenie główne nie może być odsłonięte.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
BN-70/8933-03  Podbudowa z chudego betonu. 
PN-79/B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04  Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej 
BN-62/6738-07  Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły 
PN-88/B-30000  "Cement portlandzki". 
PN-86/B-01801  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia. 
PN-91/B-01811  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Ochrona materiałowo - strukturalna. Wymagania ogólne. 
PN-91/B-01813  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.  
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-63/B-06251            Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264/2002        Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
PN-90/M-47850           Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                      
i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych                      
oraz ułożeniem stali zbrojeniowej wykonywanymi podczas realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowy                          
i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, 
urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja 
istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 
gm. Brześć Kujawski””, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie. 

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 zasad prowadzenia robót związanych z: 

 dostawą i montażem konstrukcji uzupełniającej hali sortowni (rygle, płatwie, rury), 

 dostawą i montażem wyposażenia hali projektowanej - dostawa i montaż: bram, drzwi, 

 demontażem, dostawą i montażem części obudowy hali istniejącej - dostawa i montaż części 
obudowy dachu, 

 przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN, 

 zabezpieczenie konstrukcji stalowej powłokami malarskimi, 

 zabezpieczenie konstrukcji stalowej farbami ogniochronnymi. 
Dotyczą one robót związanych z: 

R07 remontem głównej konstrukcji stalowej całej hali pozostałej po wykonaniu rozbiórek, polegającym                  
na mechanicznym oczyszczeniu konstrukcji głównej oraz zabezpieczeniem nowymi powłokami 
zewnętrznymi;  
R08 remontem stężeń głównej konstrukcji stalowej hali, polegający na odtworzeniu i uzupełnieniu tych 
stężeń pomiędzy osiami 4÷5/B÷D i 9÷10/B÷D;  
R09 remontem dachu całej hali, polegający na rozbiórce połaci dachowej (pokrycie, płatwie, obróbki) 
oraz wykonaniu nowej połaci o geometrii jak poprzednio, wraz ze świetlikami dachowymi  w kalenicy; 
B02 budową konstrukcji stalowej wraz z obudową dla nowej części hali pomiędzy osiami A1÷A3/1÷12a               
i A3÷E/11÷12a, polegającą na montażu konstrukcji stalowej i obudowy wraz z oknami, bramami                        
z odbojnicami i drzwiami, w nowej części hali; 
B06 przebudową ścian zewnętrznych hali w osi D, polegająca na wykonaniu nowych bram                       
z odbojnicami, nowych odbojnic przy istniejących bramach, drzwi i części obudowy hali w osi D. 
Zakres robót obejmuje także wykonanie robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do 
prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. 

1.4. Określenia podstawowe. 

  Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i ST.00 "Wymagania ogólne''. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 " Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej  

wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
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2.1.2.  Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek  stali Średnica  
pręta 

Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 

St0S-b 5,5÷40 220 310–550 22 d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5÷40 240 370–460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-32355      

34GS-b 6÷32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

RB 500W 
BSt 500S 

10÷32 500 min. 550 A10 min. 10  

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań               
i rozwarstwień. 

2.1.3. Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 
zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

2.1.4. Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

-znak wytwórcy, 

-średnicę nominalną, 

-gatunek stali, 

-numer wyrobu lub partii, 

-znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki              
dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien 
być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm 
na 1m długości pręta.  

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.1.5. Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

2.1.6 Badanie stali zbrojeniowej na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 



 
Specyfikacja techniczna 

ST.03 Roboty dotyczące konstrukcji stalowej i stali zbrojeniowej 
 

 

40 
 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu); 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych; 
- stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. 

2.2 Kształtowniki stalowe 

Kształtowniki stalowe  posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej 
geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię.   Kształtowniki  przed 
zamontowaniem  należy  oczyścić z  łuszczącej się  rdzy,  zabrudzeń z zaprawy,  zatłuszczeń i innych 
zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów stalowych.                   
W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi Wykonawca             
ma obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 

2.3.1 Kształtowniki na słupy i belki stalowe, wg PN-EN 10279:2003 
Kształtowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm – 3 do 12 m; 
80 do 140 – 3-13 m; 
powyżej 140 mm – 3 do 15 m 
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

2.2.2. Kątowniki  

PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
do 45 mm – 3 do 12 m; 
 powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości 
większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

2.2.3 Blachy 

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994. Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6÷40 mm, 
szerokościach 160÷700 mm i długościach: 
- dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
- dla grubości 8÷25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Blachy grube wg PN-80/H-92200. Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 
5÷12 1000×2000 

1000×4000 
1000×6000 

1250×2500 
1250×5000 

1500×3000 
 1500×6000 

 
powyżej 12 1000×2000 1250×2500  

1500×6000 
1750×3500 
1500×3000 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach 
węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych. 
Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5÷8,0 mm. Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 
1250×2500 mm; 1500×3000 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.2.4. Bednarka wg PN-76/H-92325 

Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5÷5 mm i szerokościach 20÷200 mm w kręgach o masie: 
- przy szerokości do 30 mm – do 60 kg; 
- przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg; 
- przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

2.2.5. Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 

Pręty dostarcza się o długościach: 
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- przy średnicy do 25 mm – 3÷10 m; 
- przy średnicy do 25 do 50 mm – 3÷9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

2.2.6. Kształtowniki zimnogięte. 

Wykonywane są jako otwarte (zetowniki). Produkuje się je z blachy stalowej ocynkowanej 
gatunków S350 GD + Z275. Długości fabrykacyjne do 12 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

 Wykonywane są jako otwarte (kątowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S. Długości fabrykacyjne                      
od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

 

2.7. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane, połączenia na śruby oraz kotwy. 

2.7.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć:  
- zaświadczenie jakości; 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych; 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm                
i wymaganiami producenta. 

2.8. Blacha trapezowa  

Panele „PR” ASTRON stosowane są jako elementy zewnętrzne dachu, są zabezpieczone 
antykorozyjnie, zagruntowane i fabrycznie powleczone szczególnie grubą warstwą antykorozyjną 
(ALUCYNK). Panele mają 900 mm szerokości i modułach profilowanych 300mm. Zakłady 300mm                  
i 600 są również dostępne. Ich profil zezwala na nieznaczne zmiany szerokości paneli w trakcie 
montażu. Panele dostarczone dla potrzeb danej budowy są pocięte na długość odpowiednią              
do rozpiętości obiektu, nachylenia dachu a także lokalizacji dachowych otworów i półprzeźroczystych 
paneli. Gatunek stali wg PN EN 10147: S 350 GD. Wysokość fali: 32mm. 

Panele "PA" firmy ASTRON są zabezpieczone antykorozyjnie, zagruntowane i fabrycznie 
powleczone warstwą kolorową. Ich profil zezwala na nieznaczne zmiany szerokości paneli w trakcie 
montażu. Minimalna długość wynosi 700mm a maksymalna zwykle nie przekracza 8000mm. Panele 
dostarczone dla potrzeb danego budynku są przycięte na długość odpowiednią do wysokości ścian, 
nachylenia dachu oraz wymiarów i lokalizacji otworów. Gatunek stali wg PN EN 10147: S 350 GD. 
Wysokość fali: 29mm. 

2.9. Powłoki malarskie 

Wszystkie elementy konstrukcji nośnej ASTRON są śrutowane wg normy S.A. 25. Wszystkie 

elementy posiadają powłokę malarską o gr. 40 m w kolorze szarym lub czerwonym. Malowanie takie 
wykonuje się w celu zabezpieczenia konstrukcji na czas transportu i montażu. Końcową powłokę 

malarską stanowi farba AQUA REX o gr. 40 m w kolorze standardowym i uzgodnionym                         
z Inwestorem. 
 

2.10. Farby do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej 

Wykonawca zobowiązany jest do doboru systemu zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnego 
(wg dopuszczenia ITB) z wykonywanym, opisanym w dokumentacji zabezpieczeniem ppoż. 
konstrukcji stalowej. Zabezpieczenie antykorozyjne będące warstwą podkładową systemu 
zabezpieczenia ppoż. powinno być zgodne z zapisem w aprobacie ITB dla wybranego zabezpieczenia 
ppoż.  
Stosować zestaw farb ogniochronnych jednego producenta (powłoka antykorozyjna – podkład 
ogniochronny, farba pęczniejąca, farba nawierzchniowa). Farba musi zapewniać odporność ogniową 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Produkty przechowywać w warunkach suchych, w temperaturze powyżej zera. 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów                             
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych                                
oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2016r. 
poz. 1570). 

 

3. SPRZĘT 

 Warunki ogólne sprzętu podano w ST.00. "Wymagania ogólne" pkt.3. 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 
uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe 
jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny być 
odpowiednio urządzone: spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone            
od wpływów atmosferycznych. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp                     
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. 
3.3. Sprzęt do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej 
Roboty związane z zabezpieczeniem ogniochronnym konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu sprzętu zalecanego przez producenta zestawu malarskiego (pędzel, wałek 
lub pistolet). 
Niezbędne są również przyrządy pomiarowe: 
- grzebień do mierzenia grubości warstwy mokrej, 
- elektroniczny/magnetyczny aparat do mierzenia grubości warstwy suchej, 
- ewentualnie przyrząd do mierzenia wilgotności w danej warstwie. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

 Konstrukcja przed montażem, powinna być protokolarnie odebrana przez Zamawiającego,          
w obecności Wykonawcy montażu, na podstawie odbioru częściowego. Konstrukcja przed wysyłką 
powinna być zabezpieczona przed korozją. Przy transporcie środkami drogowymi należy dostosować 
się do ograniczeń w wymiarowych narzuconych głównie zdolnościami załadunkowymi środków 
transportowych. W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych powinny               
być następujące: max długość 11,0 m, max  szerokość 2,5 m, max wysokość 2,5 m, max masa 20,0 t. 
Dopuszczalne odchylenia: długość elementu transportowanego drogami prostymi, bez łuków, może 
być do 18,0 m, wysokość elementu na przyczepach specjalnych może być do 3,10 m. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami                
lub utratą stateczności. 
 Transport pionowy za pomocą żurawi wieżowych lub samochodowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 "Wymagania ogólne". 
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5.2. Wymagania ogólne  

 Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu 
budowy, konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę  Projektanta                
i Inspektorów Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały 
zaakceptowane. 

 Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu oraz do składowania. 
Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można przeprowadzić na 
placu budowy, bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóżnienia lub 
wpływające na jakość obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na 
placu budowy, winny być bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych 
należy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. 

 Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku 
fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości  -  dostarczane na plac 
budowy z zabezpieczeniem osłonami. 

 Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu 
takich środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły 
oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. 
Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym. 

 Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy 
nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń ani pęknięć.                       
W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą 
szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy 
dokładnie ukosować lub wykrawać. 

 Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie 
oczyszcić szczotką lub piaszczarką. 

 Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej 
wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować      
i odtłuścić, oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że  Projektant i Inspektorzy 
Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). 
Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje 
wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby 
o dużej wytrzymałościch winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawcę 
oraz zatwierdzonym przez  Projektanta. (Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). 

 

 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 
niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za jedynego 
odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. Powinien on również 
dostarczyć imienne świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy na placu budowy, zgodnie 
z normami. 

5.2.1. Składowanie konstrukcji, maszyn i urządzeń 

 konstrukcje, maszyny i urządzenia dowiezione do składowiska powinny być wyładowywane 
żurawiami samochodowymi lub wieżowymi; 

 do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników                            
i przyciągarek szczękowych; 

 przeciąganie nie zabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne; 

 elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka 
transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić pas 
górny w celu ochrony przed odkształceniem; 

 elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności 
podawania ich do montażu; 

 elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania; 
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 elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie 
miejsca przeznaczonego na scalanie; 

 na składowisku należy elementy najcięższe układać najbliżej drogi komunikacyjnej, po której 
może poruszać się żuraw transportowy, lżejsze można przemieszczać w głąb placu składowego. 

 na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i jej powłoki antykorozyjnej. 

 konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek. 

 przed ułożeniem pierwszego elementu należy umieścić podkładki drewniane na wyrównanej                     
do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m jedna od drugiej. 

 teren na składowisko należy utwardzać przez ułożenie i uwałowanie żużla w warstwie co najmniej 
o grubości 15cm. 

 elementy, które po wbudowaniu w obiekcie zajmują położenie pionowe, należy również składować 
w tym samym położeniu. 

 przy układaniu konstrukcji w stosie należy dobrać liczbę elementów ze względu na stabilność 
stosu. wytrzymałość gruntu i wytrzymałość podkładek drewnianych. 

5.2.2. Wykonywanie napraw na placu budowy. 

 miejscowe odkształcenia konstrukcji, jak zagięcia kształtowników, wypukłości blach należy 
usuwać przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzeń młotka. Odkształcony 
element należy podgrzewać od strony wypukłej na powierzchni 2 razy większej od odkształconego 
obszaru. 

 minimalna temperatura materiału przy gięciu i prostowaniu na gorąco powinna wynosić około 
597°C. 

 niedopuszczalne jest przyspieszanie stygnięcia stali S355, 18G2A i 18G2 przez zanurzanie                  
w cieczy po gięciu lub prostowaniu na gorąco. 

 po dokonaniu prostowania należy sprawdzić stan konstrukcji; w przypadku wystąpienia usterek 
należy je usunąć. 

 sposób przeprowadzenia naprawy należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 

5.2.3. Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek. 

 prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok. 5 km/h); 

 elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego, 
aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany położenia; 

 elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń; 

 za pomocą żurawia należy przenosić konstrukcję co najmniej 1,0 m nad przedmiotami 
znajdującymi się na drodze przemieszczania; 

 podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyższej 
zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń sprawdzających wytrzymałość i 
stateczność żurawia. 

 w celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję należy kierować linami zaczepionym i 
do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca. 

 

5.2.4. Dojścia, pomosty i gniazda montażowe. 

 do składowanej konstrukcji i do miejsca montażu powinny być wyznaczone dojścia w miejscach 
zapewniających bezpieczeństwo; 

 między składowanymi materiałami należy zachować przejścia o szerokości co najmniej 1,0 m; 

 dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót wystarczająco oświetlone; 
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 pomosty komunikacyjne powinny być zabezpieczone tak jak dojścia w miejscach 
niebezpiecznych; 

 pomosty robocze powinny mieć odpowiednią powierzchnię oraz wysokość zapewniające wygodną 
pracę i składowanie narzędzi; 

 pomosty powinny być wytrzymałe na obciążenia od przewidzianej liczby pracowników, ciężaru 
narzędzi i koniecznej ilości materiału (np. elektrody); 

 komunikacja pionowa do pomostu powinna być bezpieczna; 

 pomosty powinny być wykonane zgodnie z projektem i powinny być sprawdzane okresowo               
po silnych wiatrach i opadach atmosferycznych; 

 przenośne gniazda montażowe z prętów lub kształtowników stalowych powinny być wykonane           
wg projektu; 

 zaczepy gniazd powinny gwarantować bezpieczeństwo zawieszenia; 

 pozostałe warunki dla gniazd montażowych są takie same jak dla pomostów roboczych. 

5.2.5. Operacje i czynności montażowe 

Segregacja i przemieszczanie elementów warsztatowych na stół montażowy. 

 segregacja elementów, które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być prowadzona                
od razu po nadejściu pierwszych transportów konstrukcji; 

 elementy jednego rodzaju należy składać w jednym miejscu, dbając o wyeksponowanie ich 
numeracji; 

 dostęp żurawi transportowych do poszczególnych stosów elementów jednego rodzaju musi być 
dostatecznie wygodny; 

 przemieszczanie elementów na stół montażowy lub na miejsce montażu należy wykonywać 
żurawiami transportowymi, na platformach lub przyczepach ciągnionych ciągnikami, ewentualnie 
żurawiem montażowym, jeśli konstrukcja jest składowana w sąsiedztwie montowanego obiektu. 

Scalanie elementów. 

 scalanie elementów w podzespół lub w blok konstrukcji i wykonywanie styków montażowych              
przy scalaniu powinno odbywać się na podstawie projektu technologii montażu, a połączenie 
elementów w podzespół i blok na podstawie projektu konstrukcji; 

 elementy stanowiące części podzespołu blok należy sprawdzić pod względem istnienia uszkodzeń 
konstrukcji i powłoki antykorozyjnej. Wykryte uszkodzenia należy usunąć, styki oczyścić; 

 przy scalaniu części do połączeń spawanych należy pole spawania elementów oczyścić z rdzy, 
farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczeń na szerokości co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie 
strony; 

 poszczególne elementy konstrukcji do spawania należy odpowiednio przygotować. Przygotowanie 
to polega na nadaniu kształtu lub zukosowaniu krawędzi blach oraz na ustawieniu ich w określonej 
odległości od siebie; 

 sposób ukształtowania zukosowania i odległości krawędzi blach ze stali niskowęglowych                       
i niskostopowych do spawania gazowego i łukowego elektrodami otulonymi określają normy               
PN-65/M69013 i PN-75/M69014. 

5.2.6. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych. 

Zabezpieczenie podłoża: Konstrukcje stalowe przed malowaniem należy oczyścić                           
do II stopnia czystości według normy PN-70/H-9700 zgodnie z metodami podanymi w normie                       
PN-70/H-97051. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy odkurzyć i odtłuścić 
przed nałożeniem farby podkładowej. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem                          
a zagruntowaniem wynosi 6 godzin. 
 Po dostarczeniu konstrukcji na plac budowy, w trakcie montażu, należy konstrukcje oczyścić 
przez odpylenie, odtłuszczenie i uzupełnienie wykonanej w wytwórni powłoki. W miejscach 
uszkodzonych i w miejscach spawań po uprzednim oczyszczeniu pomalować: 3x emalia 
chlorokauczukowa i chemoodporna. Przygotowując farbę i emalię do farbowania należy usunąć 
ewentualny kożuch, dokładnie ją wymieszać, rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować.               
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W przypadku zgęstnienia zastosować odpowiednie rozcieńczalniki. Zachować minimalne odstępy 
czasu między układaniem następnych warstw: dla farby podkładowej 48 godzin, dla pierwszej warstwy 
nawierzchniowej 7dni, dla następnych warstw nawierzchniowej 24 godziny. Po wykonaniu powłok 
sezonować je przez okres 14 dni. Podczas malowania zachować przepisy BHP. Stan powłoki 
malarskiej kontrolować co 3 miesiące. W przypadku zniszczenia powłok malarskich przeprowadzić ich 
renowację. 

5.3. Wykonywanie zbrojenia 

5.3.1. Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną 
należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie 
prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji. 

5.3.2. Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, 
odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie                                       
z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, 
spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

5.3.3. Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać                 
i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

5.4. Montaż elementów stalowych 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy 
konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny . W każdym stadium montażu 
konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz 
obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część 
konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 
właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. 
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać   
2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności 
rozwiercać.  

5.4.1. Montaż na placu budowy 

Należy  tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w należytym 
porządku, a w szczególności w komplecie dla każdego odcinka - od części największych                           
do najmniejszych elementów składowych. 

Wykonawca odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie sprzętu oraz materiałów 
niezbędnych do wykonania robót.Wszystkie kształtowniki i inne materiały powinny spoczywać na 
belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne należy przemieszczać z należytą 
ostrożnością.Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie                         
i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane dotyczące wszystkich 
czynności montażowych, które udokumentują w szczególności: wytrzymałość punktów 
podnośnikowych, stateczność w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi 
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usztywnieniami za pomocą odciągów, jeżeli okaże się to konieczne), strzałki montażowe wewnętrzne 
związane z fazami montażu, itd. 

Wykonawca winien posiadać wszelkie pozwolenia i wykonać wzmocnienia niezbędne                    
do ustawienia i manewrowania dźwigów, jak również do manewrowania specjalnych konwojów                  
na terenie obiektów budowlanych już ukończonych lub znajdujących się w pobliżu. 

5.4.2. Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

Lp.  Rodzaj odchyłki     Dopuszczalna odchyłka 
 1  odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej   - 5 mm 
 2  odchylenie osi słupa od pionu    - 15 mm 
 3  strzałka wygięcia  h/750     - nie więcej   niż 15 mm 
 4  wygięcie belki lub słupa l/750     - nie wiece niż 15 mm 
 5  odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

5.4.3. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków                     
i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.4.4. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze 
nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.5. Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn 
widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka                           
oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między 
elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin. Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%,     
a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% – dla spoin czołowych; o 10%                         
– dla pozostałych. Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą 
się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: obróbka spoin, przetopienie grani, wymaganą 
technologię spawania może zalecić Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne. Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi 
elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym 
spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć 
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.6. Montaż płyt trapezowych 

Blachy trapezowe dostarczane są do w długościach przyciętych na pożądany wymiar.                    
W niektórych przypadkach, na przykład przy zbiegu spadów, na łamaniach i przepustach dachu, 
zachodzi konieczność obróbki arkuszy na placu budowy. W sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, można 
posłużyć się piłą do metalu lub nożycami do blachy. Jeżeli natomiast zachodzi konieczność 
przycinania wielu płyt, lepiej użyć do tego celu ręcznej piły cyrkulacyjnej ze specjalną tarczą do stali 
lub nożyc wibracyjnych do blachy Używanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach powlekanych 
jest bezwzględnie zabronione, gdyż silne nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje 
nadpalenie się ochronnej warstwy cynku, bez której stal wystawiona jest na niekorzystne działanie 
warunków zewnętrznych. Ponadto snopy iskier i stopione cząstki stali uszkadzają powłokę i ochronną 
warstwę cynku również w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy. Montaż rozpoczynamy              
od nałożenia folii paroprzepuszczalnej (mocowanej bezpośrednio na warstwę ocieplenia w przypadku 
folii o dużej paroprzepuszczalności lub z zachowaniem kilkucentymetrowej pustki powietrznej,              
gdy posiadamy folię o małej przepuszczalności). Blachy mocowane są do kształtowników stalowych 
za pomocą odpowiednich wkrętów samowiercących – innych do konstrukcji drewnianych (wkręty 
farmerskie) i innych do konstrukcji stalowych (wkręty o przewiercalności odpowiednio dobranej             
do grubości materiałów). Rozstaw podpór zależny jest od rodzaju profilu blachy, działających            
na konstrukcję obciążeń oraz strefy obciążenia śniegiem i wiatrem. Odległości między podporami 
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powinny być każdorazowo dobierane przez uprawnionego projektanta. Oprócz arkuszy blachy w skład 
wchodzą również obróbki blacharskie. Przed położeniem arkuszy blachy należy zamontować pasy 
nadrynnowe. Mają one za zadanie skierować wodę deszczową do rynny oraz zamknąć przerwy 
między podkładem a blachą. Pasy nadrynnowe powinny być montowane z zakładem 100 mm.           
Po ułożeniu pokrycia kolejną czynnością jest montaż wiatrownic. Rolą wiatrownicy jest osłanianie 
krawędzi szczytowych dachu przed działaniem warunków atmosferycznych. Wiatrownica mocowana 
jest do deski szczytowej oraz od góry do arkusza blachy trapezowej, przy czym musi zachodzić             
na szczyt najbliższej fali wysokiej blachy. Długość zakładu przy montażu wiatrownicy wynosi 100 mm. 
Podczas trwania prac oraz po zakończeniu montażu należy usunąć z dachu wszelkie pozostałości             
po cięciu i wkręcaniu (opiłki metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszeniu na butach               
i wgniataniu w powłokę, czego skutkiem może być powstawanie po pewnym czasie w tych miejscach 
ognisk korozji. Powierzchnię należy poddać uważnym oględzinom i, przypadku zaobserwowania 
zadrapań czy rys na powłoce, zaprawić uszkodzone miejsca farbą zaprawkową (przy czym należy 
zamalowywać jedynie powierzchnię rysy używając niezbędnej ilości farby). 
5.7. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej. 
Roboty powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę i przeszkolony zespół wykonawczy. 
 
5.7.1. Przygotowanie podłoża 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z obowiązującymi normami                
i zaleceniami producenta zestawu malarskiego. 
 
5.7.2. Warunki obróbki 
Temperatura otoczenia przy nakładaniu ręcznym powinna być ≥ +10ºC, natomiast przy natryskiwaniu 
≥ +12ºC.  
Temperatura stali powinna wynosić co najmniej +5ºC. 
Pomieszczenia, w którym przeprowadzane są  prace malarskie muszą być w miarę możliwości suche                          
i dobrze przewietrzane.  
 
5.7.3. Wykonywanie powłoki 
Przed użyciem farby dobrze wymieszać. Wszystkie kolejne warstwy nanosić bardzo starannie.  
Należy dokładnie przestrzegać, podanych przez producenta zestawu malarskiego, minimalnych 
grubości warstw mokrej i suchej powłoki malarskiej oraz czasów schnięcia przed nałożeniem 
następnej warstwy.  
Czas schnięcia zależny jest w dużym stopniu od temperatury otoczenia i wilgotności względnej 
powietrza. Każda warstwa następna może być nałożona dopiero wtedy, gdy wilgotność poprzedniej 
nie przekracza ok. 12%. 
Metody nanoszenia powłok malarskich: 
- malowanie pędzlem, 
- nanoszenie wałkiem, 
- natryskiwanie. 
Każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 "Wymagania ogólne''.  

6.1. Kontrola jakości materiałów 

 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów                        
i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

 Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega: 

 montaż konstrukcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność wykonania styków 
montażowych, kotwienia słupów; 

 wykonanie pomiarów sprawdzających i stwierdzenie prawidłowości wykonania zgodnie z projektem 
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obiektu, projektem technologii i organizacji montażu oraz wymaganiami technicznymi wykonania              
i odbioru robót budowlano-montażowych; 

 kontrola dokumentów użytych materiałów złącznych; 

 należytego stanu izolacji; 

 kontrola użytego sprzętu; 

 sposób naprawienia robót wadliwych zgodnie z zaleceniami wpisanymi do dziennika budowy, 
badania i ewentualne próby; 

 kontrolę wszystkich wymiarów rozmieszczenia kotew fundamentowych włączając w to wymiary 
przekątnych, odległości pomiędzy kotwami, odległości pomiędzy osiami ram, długość wystającego 
gwintu; 

 kontrolę poprawności montażu ram nośnych; 

 kontrolę poprawności montażu elementów drugorzędowych; 

 kontrolę wypionowania lub wypoziomowania zmontowanych elementów; 

 kontrolę poprawności montażu izolacji; 

 kontrolę poprawności montażu poszycia dachu; 

 kontrolę poprawności montażu poszycia ścian; 

 kontrolę poprawności wykonania zabezpieczenia ogniochronnego 
 
Kontrola jakości i odpowiedni nadzór powinien zostać wdrożony w celu zapewnienia zgodności 

prac montażowych z dokumentacją techniczną i zagwarantowania wymaganego poziomu 
wytrzymałości, odpowiednich cech użytkowych oraz trwałości. Wykonawca montażu musi 
przygotować harmonogram inspekcji dostosowanych do wymagań konkretnego projektu, 
potwierdzający zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00 "Wymagania ogólne''. 

Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót; 

 Dziennik Budowy; 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

 protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót; 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 

 niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano m ST.00 "Wymagania ogólne''. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-03264:2002     Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
PN-B-06200:2002     Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
 Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430        Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
 Ogólne badania i wymagania. 
PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-EN 10020:2003  Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-EN 10027-1:1994   Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole główne. 
PN-EN 10027-2:1994  Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe. 
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PN-EN 10021:1997  Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10079:1996  Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN 10204+AK:1997  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-87/H-01104  Stal. Półwyroby  wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-91/H-93407  Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
PN-H-96419:1997   Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 

Wymiary. 
PN-H-93452:1997    Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-EN 10024:1998  Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnia stopek    

walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu i wymiarów. 
PN-71/H-93451  Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne. 
PN-H-93400:2003  Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-EN 10279:2003  Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, wymiarów i 

masy. 
PN-91/H-93406 Stal.  Teowniki walcowane na gorąco. 
PN-EN 10055:1999  Stal. Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, 

walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10056-1:2000  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary.  
PN-EN 10056-2:1998  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne e stali konstrukcyjnej. 

Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10056-2:1998  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne e stali konstrukcyjnej. 
/Ap1:2003 (poprawka)  Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-H-92203:1994  Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
PN-H-92200:1994  Stal. Blachy grube. Wymiary. 
PN-73/H-92127  Blachy stalowe żeberkowe. 
PN-EN 10219-1:2000  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne 
dostawy. 

PN-EN 10219-2:2000  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i 
wielkości statyczne. 

PN-73/H-93460.00  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
PN-73/H-93460.01  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.  
PN-ISO 1891:1999  Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
PN-ISO 8992:1996  Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i 

nakrętek. 
PN-82/M-82054.20  Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 4014:2002  Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności A i B. 
PN-61/M-82331  Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
PN-91/M-82341  Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
PN-91/M-82342  Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
PN-EN ISO 887:2002  Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. 

Układ ogólny. 
PN-EN 759:2000  Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. 
PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 

Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 12070:2002  Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 

spawania łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 
PN-73/M-69355  Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
PN-7/M-69356  Topniki do spawania żużlowego. 
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka 
strumieniowo – ścierna. 
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PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 
malarskich. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych i wykończeniowych wykonywanymi podczas realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowy                          
i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, 
urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja 
istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 
gm. Brześć Kujawski””, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie. 

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 prowadzenia robót murowych                                  
i wykończeniowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową - Opis techniczny i rysunki, i obejmują: 

 wykonanie impregnacji wierzchniej warstwy posadzki betonowej, przeciwpylnej, z odpowiednimi 
spadkami, 

 wykonanie ścian wewn. z płyt g-k na konstrukcji stalowej o gr. 15 cm, 

 wykonanie ocieplenia belek podwalinowych, 

 wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych, 

 wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami z wełny mineralnej o gr. 15 cm i 20 cm                                    
wraz z systemowym cienkowarstwowym tynkiem o spoiwie mineralnym, 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, 

 wykonanie powłok malarskich emulsyjnych, akrylowych w kolorach uzgodnionych z Inwestorem, 

 wykonanie kompletnej stolarki drzwiowej, 

 wykonanie kompletnej stolarki okiennej. 
Dotyczą one robót związanych z: 

R07 remontem głównej konstrukcji stalowej całej hali pozostałej po wykonaniu rozbiórek, polegający              
na mechanicznym oczyszczeniu konstrukcji głównej oraz zabezpieczeniem nowymi powłokami 
zewnętrznymi;  
R09 remontem dachu całej hali, polegający na rozbiórce połaci dachowej (pokrycie, płatwie, obróbki) 
oraz wykonaniu nowej połaci o geometrii jak poprzednio, wraz ze świetlikami dachowymi w kalenicy; 
R11 remontem zniszczonych części posadzki hali; 
B02 budową konstrukcji stalowej wraz z obudową dla nowej części hali pomiędzy osiami A1÷A3/1÷12a              
i A3÷E/11÷12a, polegająca na montażu konstrukcji stalowej i obudowy wraz z oknami, bramami                          
z odbojnicami i drzwiami, w nowej części hali; 
B04 przebudową ścian zewnętrznych części socjalnej hali, polegająca na dostosowaniu tych ścian              
do wymogów p.poż. REI60, poprzez wymianę drzwi i okien, zamurowanie i wykonanie nowych otworów             
i przewodów wentylacyjnych oraz budowę lekkich ścian p.poż, od stropu pietra pod pokrycie dachu; 
B06 przebudową ścian zewnętrznych hali w osi D, polegająca na wykonaniu nowych bram                       
z odbojnicami, nowych odbojnic przy istniejących bramach, drzwi i części obudowy hali w osi D. 
Zakres robót obejmuje także wykonanie robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do 
prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt– wszystkie prace budowlane związane                      
z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową,  

 ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia, 

 konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 
określonego stopnia sztywności, 

 ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 
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Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót                      
z Dokumentacją Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót posadzkarskich i wykończeniowych stosować zgodnie                        
z Dokumentacją Projektową - Opis techniczny i rysunki. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu 
robót wg zasad niniejszej ST są: 

 cement, beton; 

 kit dylatacyjny; 

 bloczki gazobetonowe, betonowe, pustaki ceramiczne, cegła pełna, itp.; 

 płyty styropianowe; 

 płyty z wełny mineralnej; 

 płyty gipsowe; 

 płyty pilśniowe twarde; 

 okna PCV; 

 okna aluminiowe: EI30, EI60; 

 drzwi stalowe, aluminiowe: EI30, EI60; 

 tynki gipsowe, gładź gipsowa; 

 tynki cementowo-wapienne i mineralne, wyprawy murarskie; 

 farby emulsyjne i ftalowe; 

 środki impregnujące; 

 zaprawa cementowo-wapienna marki 3, 8 MPa; 

 cement portlandzki CEM I 32,5 bez dodatków; 

 nadproża żelbetowe L19 typu N; 

 nadproża stalowe z prętów ze stali A-IIIN; 

 siatka Rabitza 

 inne materiały pomocnicze. 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. 

Wymagania  

 nie powinien zawierać domieszek organicznych, 

 powinien mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm. 

2.3. Cement 

Cement portlandzki powinien spełniać wymagania normy  PN-EN 197-1:2002 

2.4. Wapno 

Wapno winno spełniać wymagania  PN-EN 459-1:2003. 

Wymagania  

 Wapno gaszone nie powinno zawierać szkodliwych domieszek t.j. rozpuszczalnych 
siarczków i chlorków  

Wapno gaszone musi być całkowicie zgaszone . 
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2.5. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 

Zaprawa kl. 3 i 5 i 7 MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego 
(obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy 
wytwarzane na budowie). Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa -  wykonać w węźle betoniarskim                     
na budowie zgodnie z  zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót 
murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości,                 
aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw 
murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych 
należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy                  
nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone                 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą               
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.6. Gips szpachlowy  

Do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy 
państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej                  
niż 5 MPa, 
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew                
na sicie 1,0 mm – 0%, 
- początek wiązania po 30-60 min., 
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 
normy. 

2.7. Bloczki z betonu komórkowego 

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.  
Odmiany: 500, 600, 700 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie, 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258, 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.8. Cegła budowlana  

pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996.  
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. Odporność na uderzenie powinna być 
taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może 
natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego 
wymagania nie powinna być większa niż: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.9. Bloczki betonowe  

Wymiary: 25×38×12 cm, bloczki betonowe, certyfikat nr B-08/77/97 do wznoszenia ścian 
piwnic wykonywane z betonu klasy C15/20.  

2.10. Pustaki ceramiczne 

Pustaki o wymiarach 19x19x24 cm z kanałem okrągłym fi 15 cm. Pustaki bez otworu 
bocznego powinny mieć wytrzymałość na ściskanie (w kierunku przelotu) min. 5 MPa. Wymaga się 
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aby pustaki były odporne na zmiany temperatury, miały regularny kształt, płaskie powierzchnie boczne                 
i czołowe, nie zawierały pęknięć i szczerb sięgających wewnętrznej powierzchni ścianki otworu                 
oraz nie miały odprysków  i uszkodzeń powierzchni. Odchylenia powierzchni bocznych i czołowych           
od pionu oraz ewentualne skrzywienia tych powierzchni nie mogą przekraczać 5 mm. 

2.11. Płyty gipsowo-kartonowe  

Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm. 
 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
 

Lp. Wymagania Zwykłe 

1 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników, 
krawędzi 

2 Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego 

karton przy odrywaniu rwie się nie powodując odklejania 
od rdzenia 

3 Wymiary i tolerancje w mm:  
Grubość 
Szerokość 
Długość 
Kształt 

6,0±0,5; 12,5±0,5; 15,0±0,5 

1200 (+0,0; -5,0) 

2000-3000 (+0,0; -6,0) 

prostokątny, różnica długości przekątnych ≤5,0 

4 Masa 1 m2 w kg płyty o grubości: 
6,0 
12,5 

 
5,5-6,5 
≤12,5 

5 Wilgotność w % ≤10,0 

6 Nasiąkliwość w %  

7 Oznakowanie: napis na tylnej 
stronie 

nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN data prod. 

Próba zginania 

Grubość 
nominalna 
płyty w mm 

Odległość 
podpór w mm 

Obciążenie niszczące w N Ugięcie w mm 

Prostopadle 
do kierunku 

włókien 
kartonu 

Równolegle 
do kierunku 

włókien 
kartonu 

Prostopadle 
do kierunku 

włókien 
kartonu 

Równolegle 
do kierunku 

włókien 
kartonu 

 
12,5 

 

 
500 

 
600 

 
180 

 
0,8 

 
1,0 

 

2.12. Tynki cienkowarstwowe 

Zastosowanym materiałem są masy tynkarskie, akrylowe, mineralne lub silikonowe 
przeznaczone do wykonywania cienkowarstwowych tynków  zewnętrznych na siatce propylenowej. 

Masa tynkarska dostępna jest jako gotowa mieszanka. Jest zawiesiną pigmentów                                
i wypełniaczy w dyspersji akrylowej z dodatkiem środków konserwujących i uszlachetniających.  

Suche masy tynkarskie powinny spełniać wymagania norm:PN-91/B-10105,                                     
PN-B/10106:1997, PN-B/10109 :1998. 

2.13. Tynki cementowo-wapienne 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka 
zaprawy: 

 dla wykonania obrzutki – 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1) 

 dla wykonania narzutu – 3, 5 

 dla wykonania gładzi – 1,3, 5.  

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-90/B-14501. 

Tynki wewnętrzne należy wykonać jako trójwarstwowe, pospolite, kat. III, składające się                           
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z obrzutki, narzutu i gładzi.  
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i żużla.                           
Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą                            
i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego  i bez zanieczyszczeń. Gaszenie wapna 
powinno być wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy                             
w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: 

marka zaprawy cement:ciasto wapienne:piasek cement:wapno hydratyzowane:piasek 

 
1,5 

1 : 1 : 9 
1 : 1,5 : 8 
1 : 2 : 10 

1 : 1 : 9 
1 : 1,5 : 8 
1 : 2 : 10 

 
3 
 

1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

5 
1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 
1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, 
wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę                    
i w dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków 
sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed połączeniem z pozostałymi składnikami 
sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je 
rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 

 

2.14. Płyty z wełny mineralnej lamelowej 

Zastosowane płyty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się zgodnością z PN-B-23100:1975 
Wełna mineralna - Wymagania i badania techniczne. 
 

Wymagania  

 wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

 gęstość >180 kg/m
3
, 

 współczynnik przewodzenia ciepła  = 0,03530,038 W/mK, 

 niepalnością wg PN-93/B-02862, 

 zakresem temperatur stosowania –50°C - +250°C, 

 włókna powinny być hydrofobizowane, 

 płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

2.15. Profile stalowe zimnogięte  

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte 
z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo 
zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :  
− grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy 
powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),  
− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki potrzebne do 
wykonania okładziny ściennej: 
 
− Kształtowniki profilowane U 100x0,60  
− Kształtowniki profilowane C 100x0,60  



 
Specyfikacja techniczna 

ST.04 Roboty murowe i wykończeniowe 
 

 

58 
 

2.16. Klej gipsowy  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności                            
i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 
Producentów. 

2.17. Masa szpachlowa- gips budowlany szpachlowy  

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego 
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania 
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla 
poszczególnych wyrobów. 

2.18. Akcesoria 

- siatka zbrojąca, 
- aluminiowe narożniki, 
- łączniki systemowe mechaniczne do mocowania elewacyjnych elementów termoizolacyjnych, 
- łączniki systemowe do łączenia płyt warstwowych z konstrukcją i płyt między sobą, 
- taśma do spoinowania z włókna szklanego,  
- taśma uszczelniająca z PCW, 
- akcesoria stalowe do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
  (łączniki wzdłużne, kołki, itp.) 
− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa 
– do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,  
− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm–            
do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

2.19. Stolarka okienna aluminiowa EI30 i EI60 

Stolarka okienna z profili aluminiowych o odporności ogniowej EI 30 oraz EI60 stanowiąca 
gotowy i kompletny element do wbudowania. 
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. 
Okna powinny posiadać Aprobatę Techniczną oraz Certyfikat Zgodności. 

2.20. Stolarka drzwiowa stalowa pełna EI30 oraz EI60 

Drzwi stalowe o odporności ogniowej EI 30 oraz EI60 z samozamykaczem.  
Drzwi stanowią gotowy, kompletny element do wbudowania w ściankach betonowych, 
murowanych, lekkich kartonowo-gipsowych. 
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. 
Drzwi powinny posiadać Aprobatę Techniczną oraz Certyfikat Zgodności. 

2.21. Stolarka drzwiowa aluminiowa przeszklona EI30 oraz EI60 

Drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe  ocieplone o odporności ogniowej EI60, przeszklone 
(szklenie zespolone).  
Drzwi stanowią gotowy, kompletny element do wbudowania w ściankach betonowych, 
murowanych, lekkich kartonowo-gipsowych. 
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. 
Drzwi powinny posiadać Aprobatę Techniczną oraz Certyfikat Zgodności. 

2.22. Bramy 

Bramy systemowe  w hali sortowni o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową,                           
z napędem elektrycznym i możliwością otwierania ręcznego. 
Bramy będą  wyposażone w system zabezpieczeń przed niekontrolowanym zamknięciem                         
w przypadku znajdowania się w jej świetle przeszkody (np. człowieka, pojazdu, itp.). 
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2.23. Pianka montażowa do drzwi, okna EI30, EI60 

Pianka ogniochronna zmodyfikowana, poliuretanowa z dodatkiem środków ogniochronnych. 
Przeznaczona do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin dylatacyjnych oraz montażu 
drzwi przeciwpożarowych. Aprobata Techniczna AT-15-5548/2003. 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać 
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. 2016r. poz. 1570). 
  

3. SPRZĘT 

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

 wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

 mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów 
budowlanych,  

 tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do 
podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety 
natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,  

 szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie),  

 wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków                      
i krążków termoizolacyjnych),  

 pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni,  

 przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST.00 "Wymagania ogólne". 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00 "Wymagania ogólne". 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. Mury 
należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. W pierwszej kolejności 
należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej l cegły należy murować                          
nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste                
i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać 
jednocześnie ze wznoszeniem murów. Mury grubości mniejszej niż l cegła (25 cm) mogą być 
wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. W przypadku przerwania robót na okres zimowy                    
lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót 
po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy. 

5.2. Mury z elementów gazobetonowych i płyt g-k 

Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1                                    
z wmontowaniem w co 3÷4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej                                 
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lub zabezpieczonej powłokami antykorozyjnymi o średnicy 8 mm rozstawionych co 0,8÷1,0 m. Kotwy 
należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.  

Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie                
z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone    
do spoinowania wykonywać ze szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie               
i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny 
pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej 
tolerancji szerokości spoin do 3 mm.  

Bloczki, pustaki i cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały 
kierunek pionowy. Bloczki i cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez zmoczenie 
wodą powierzchni styków z zaprawą. Przed przystąpieniem do murowania bloczki, cegły i pustaki 
należy oczyścić z kurzu. Wiązanie w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej czyli wiązanie 
pustaków w murze powinno zapewnić przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunięciem 
pustaków obu warstw względem siebie nie mniej niż o 5 cm. Ścianki działowe z bloczków (płyt g-k)                
z betonu komórkowego należy wykonywać zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie dotyczącym 
ścian. Murowanie ścian rozpoczynać od wytrasowania lica ścian na ścianach bocznych, suficie                       
i stropie z wyznaczeniem ewentualnych otworów. Po ustawieniu i wypoziomowaniu ościeżnic 
drzwiowych układa się pierwszą warstwę płyt w takim położeniu, aby dłuższa krawędź była ułożona 
poziomo. Pod ścianką układa się pasek papy o szerokości ok. 30 cm, który wywija się na ściankę 
podczas wylewania podłoża. W płytach należy wykonać wgłębienia na usztywniające przepony 
ościeżnicy. Płyty z wyciętymi wgłębieniami wsuwa się głęboko w ościeżnicę. Miejsca puste między 
ościeżnicą a płytami wypełnia się zaprawą . Ościeżnice stalowe od strony styku ze ścianką i zaprawą 
gipsową należy dokładnie powlec asfaltem lub innym preparatem antykorozyjnym. Wykonawca może 
zaproponować inny materiał na ścianki działowe. Ścianki grubości mniejszej niż 12 cm, należy 
dodatkowo wzmocnić przez ułożenie w co trzeciej warstwie zbrojenia systemowego lub zastosować 
zbrojenie z bednarki.  

 

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5

o
C, 

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0
o
C, a wilgotność względna powietrza 

mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi. 

Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny 
płyty. 
- dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm 
Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada 
się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany 
(grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion 
(łączników) dystansowych. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 
strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do 
tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać 
jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 
Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między 
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wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 
Tyczenie rozmieszczenia płyt 
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do 
kierunku naświetlania pomieszczenia) 
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je 
tak rozmieścić  aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości 
zbliżonej do połowy długości płyty, 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie                        
o odległość zbliżoną do połowy długości płyty. 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, 
metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia 
antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm,                  
a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli 
wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 
ogniowej o grubości 12,5 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów 
nośnych w dwojaki sposób: 
-  mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
 
5.5. Okładziny z płyt gipsowo - kartonowych 
 
Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega 
korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów 
instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. 
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy 
wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana 
jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. 
U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć 
stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej 
warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich 
wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia 
płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony 
ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty 
sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być 
krótsze niż 30 cm. 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech 
cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej 
warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę 
nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 
samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą 
szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia                                  
i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
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5.6. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25C, brak opadów, 
silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do 
rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, 
promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające 
wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury 
powietrza (nocnych przymrozków). 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,  
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),  
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,  
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków                      
i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 
powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,  
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej                         
i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez wybranego przez Wykonawcę producenta systemu,  
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
Gruntowanie podłoża  
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię. 
Montaż płyt izolacji termicznej  
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 
wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi– zakończeń lub styków z innymi elementami 
elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.  
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża,                      
w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą 
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej 
zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.  
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie 
płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką 
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny 
po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji 
termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m

2
) – od rodzaju izolacji termicznej                          

i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub 
wbić trzpienie. 
 
Wykonanie detali elewacji  
W następnej kolejności ukształtować detale – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
Wykonanie warstwy zbrojonej  
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych                               
i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 
(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną 
siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie 
zakryta zaprawą. 
Gruntowanie warstwy zbrojonej  
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący 



 
Specyfikacja techniczna 

ST.04 Roboty murowe i wykończeniowe 
 

 

63 
 

Warstwa wykończeniowa – tynkowanie, okładziny i malowanie  
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż 
po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie 
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu 
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym 
rodzajem farby – zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na 
powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać 
stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.Sposób mocowania 
okładzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart 
informacyjnych wyrobu dotyczących sposobu mocowania i wykończenia.  

5.7. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

Do montażu projektowanych okien i drzwi można przystąpić po zdemontowaniu okien, drzwi i bram 
oraz po wykonaniu przemurowań, zamurowań i rozbiórek fragmentów murowanych ścian. 
Przed zamówieniem stolarki i ślusarki Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów każdego 
z otworów przeznaczonych pod osadzenie drzwi i okien indywidualnie z uwzględnieniem 
ewentualnych odchyłek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu pomiarów można przystąpić do 
zamówienia stolarki i ślusarki. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ścian, 
- stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji, 
- jakość dostarczonych na budowę elementów przeznaczonych do wbudowania. 
 
Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 
plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od : 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwie dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po 
całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót 
murowych. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między 
ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.                               
Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 "Wymagania ogólne". 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco,                   
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z dokumentacją projektowa i wymaganiami ST. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną 
b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 
oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim 
dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien zostać on 
zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,  
c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, 
nie mogą być dopuszczone do stosowania,  
d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm,  
e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,  
f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.1. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega 
wykonanie co najmniej: 

 posadzek wraz dylatacjami; 

 ścian; 

 tynków; 

 izolacji przeciwwilgociowej i termicznej; 

 montażu drzwi i okien. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 "Wymagania ogólne". 
 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót 
Budowlano-Montażowych oraz ST.00 „Wymagania ogólne". 
 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 "Wymagania ogólne". 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-żelbetowe wykonane na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów                                         

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania. 
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Dopuszczalna 

wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
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PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-85/B-04500          Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100          Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003    Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
sanitarnych wewnętrznych podczas realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali 
segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury 
technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii 
sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć 
Kujawski””, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) 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 ST dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych wewnętrznych 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, które obejmują: 
- wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji hali sortowni, 
- wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, 
- wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji odciekowej, 
- wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej (ppoż.). 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne                                 

z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST.00 „Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót                         

z obowiązującym Prawem Budowlanym, Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Techniczną. Przy wyborze stosowanych materiałów i urządzeń technicznych należy się kierować ich 
jakością, mając na uwadze takie kryteria jak: trwałość, niewielka ilość niezbędnych prac 
konserwacyjnych, funkcjonalność i energooszczędność. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte                  
z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio skorygowana przez Zamawiającego. Każdy rodzaj 
Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Jeśli Dokumentacja Budowy lub OT przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Jeśli materiał lub urządzenie zostało już 
wybrane przez umieszczenie go w Ofercie i zaakceptowane w przyjętej ofercie to rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. Zamawiający będzie oczekiwał przynajmniej 
trzech propozycji, spośród których wybierze jeden z materiałów przedstawionych mu do wyboru. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w OT, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie, OT i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
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ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli OT przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. Wykonawca musi ponadto dostarczyć wszelkie niezbędne narzędzia zarówno 
elektryczne jak i proste w tym niezbędne rusztowania, w ilości i rodzaju, który nie zakłóci procesu 
realizacji zadania. 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

4. TRANSPORT 
Warunki ogólne transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4.  
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie, posiadać odpowiednie badania 

techniczne i dopuszczenia do stosowania. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów. Materiały 

powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu. Przewożony materiał należy ustawić 
równomiernie na całej powierzchni przestrzeni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
przesuwaniem się podczas transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie materiałów oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki w konania robót podano w ST.00 „Wymagania  ogólne”. 

5.2. Instalacje wodociągowe  
 

Przewody instalacji hydrantowej powinny być układane:  
- po konstrukcji hali sortowni,  
- ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie poszczególnych odcinków instalacji,  
- przewody stalowe instalacji hydrantowej mogą być montowane w odległości:  
a) od instalacji elektrycznej:  
- minimum 0,5m w układzie równoległym,  
- minimum 0,05m w miejscu skrzyżowania,  

5.2.1. Próby szczelności instalacji wodociągowej 
Instalacje wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. Badania szczelności 

urządzeń należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0 ºC. Badania wykonać przed 
zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana 
próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub 
utrudnione. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, 
armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr 
w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badania instalacji cieplej wody należy wykonać 
dwukrotnie: raz napełniając instalacje wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55ºC. Podczas 
drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę 
szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe. Czynności przy wykonywaniu próby 
szczelności: napełnienie instalacji wodą zimną, podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania 
go przez 15 minut, sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic, spuszczenie wody, 
napełnienie instalacji wodą gorącą, badanie szczelności instalacji przez 72 godziny, uszczelnienie 
armatury regulacja ciśnień odbiorczych. 
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Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać 
jego płukania używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak 
dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z instalacji. Przewód można 
uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
 Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów 
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien 
wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić, ponowne 
płukanie. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych 
wykonanych do płukania przewodu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do 
picia i na potrzeby gospodarcze. Po zakończeniu budowy instalacji należy przeprowadzić przez 
Sanepid badanie fizyko-chemiczne. 

5.2.2. Montaż armatury 
Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, 

umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 
Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych również 
tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. 
 

5.2.3. Montaż hydrantów wewnętrznych 
Rozmieszczenie hydrantów wg Dokumentacji Projektowej. Zaprojektowano 5 hydrantów 

wewnętrznych Hp52 o stałej wydajności z wężem płasko składanym DN52mm ze zwijadłem z 
miejscem na gaśnicę. 

Szafki zamontować tak aby zawory hydrantowe umieszczone były na wysokości 1,35 ± 0,1m 
od poziomu podłogi. Nasady tłoczne powinny być skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem 
zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączenie węża tłocznego oraz 
otwieranie i zamykanie jego zaworu 

5.3. Instalacje kanalizacyjne  

5.3.1. Cięcie rur 
Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim należy 

pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty należy korzystać ze skrzynki 
uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy 
oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 15º za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek. 

5.3.2. Łączenie rur i kształtek. 
Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie 

silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na 
krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie 
wsunąć do kielichów. 

5.3.3. Prowadzenie przewodów 
Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN81/C10700 „Instalacje 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Przewody kanalizacyjne powinny być układane 
kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 

Nie doipuszcza się prowadzenia kanałów w strefie oddziaływania fundamentów. 

5.3.4. Mocowanie przewodów 
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny 

one mocować przewody pod kielichami. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być 
mocowane niezależnie. 

5.5. Instalacje wentylacyjne. 
Wszystkie urządzenia i przewody wentylacyjne zabezpieczyć przed działaniem korozji. 

Urządzenia i części urządzeń instalacji wentylacyjnej narażone na uszkodzenia mechaniczne powinny 
być obudowane lub zabezpieczone konstrukcją ochronną. 

5.5.1. Prowadzenie przewodów 
Przewody prowadzić w sposób zapewniający niezakłócony przepływ powietrza, połączenia 

uszczelnić za pomocą rozwiązań systemowych. Przewody mocować do elementów konstrukcji za 
pomocą uchwytów systemowych lub stalowych z wkładką gumową. Wentylatory mocować zgodnie z 
zaleceniami producenta do elementów konstrukcyjnych. 
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5.5.2. Próby odbiorowe 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiar skuteczności wentylacji mechanicznej. 

Wyniki pomiarów należy przedstawić w protokole. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.00 "Wymagania ogólne" 

6.1. Materiały 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to 

następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i 
odpowiednich norm materiałowych. 

6.2.  Kontrola jakości wykonanych robót 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową oraz z Warunkami technicznymi. 
Kontroli podlega: 

 szczelność instalacji wodociągowej wraz z zamontowaną armaturą 

 szczelność instalacji kanalizacyjnej, 

 prawidłowe działanie wywietrzaków dachowych, 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 "Wymagania ogólne". 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót 
Budowlano - Montażowych oraz ST.00."Wymagania ogólne". 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 "Wymagania ogólne''.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Normy 
 
PN68/B01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych.  

Podział, nazwy i określenia. 
PN81/B10700.01  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
  badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN92/B01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN92/B10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
   odbiorze. 
PN92/B01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu i inne nie 

wymienione. 
PN76/B02440    Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
PN71/B10420  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN81/B10700/00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN81/B10800/ 00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN85/M75002  Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 

badania. 
PN78/B12630    Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
PN77/B75700.00  Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 

wymagania i badania. 
PN76/M75001  Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. 

częściowo, przez PN85/M75002 w części dotyczącej armatury 
przepływowej; PN85/M75178.00 w zakresie armatury odpływowej. 

PN89/H02650    Armatura i rurociągi Ciśnienia i temperatury 
PNC73001:1996   Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
PN85/M75178.00  Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . 

Zmiany l Bl 13/93 póz. 75 
PN-EN ISO 6946  Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
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PN91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. 
PN94/B-03406  Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 

600 m3. 
PN-B-02025  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania 

budynków mieszkalnych. 
PN-82/B-02402  Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-82/B-02403  Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
 

10.2.  Inne 
1.  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 

2003r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru zewnętrznych robót sanitarnych zaworowej podczas realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa                      
i przebudowa istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, 
urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja 
istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 
gm. Brześć Kujawski””, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją . 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robót zawarty w niniejszej ST obejmuje roboty związane z wykonywaniem: 
- zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz doziemnych odcinków kanalizacji wewnętrznej,  
- zewnętrznej instalacji kanalizacji odciekowej oraz doziemnych odcinków kanalizacji wewnętrznej,  
- studni zaworowej na zewnętrznej instalacji wodociągowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia branżowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w nich podanymi                    
a także z definicjami podanymi w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00  „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót, oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00 „Wymagania ogólne”  

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiadać warunkom technicznym 
producenta lub innym umownym warunkom. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie 
wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawy 
z dnia 28.09.2016 r. o wyrobach budowlanych i przepisami wykonawczymi do tych ustaw. Dla 
materiałów i urządzeń z zakresu inżynierii sanitarnej, nie objętych Polskimi lub Europejskimi Normami, 
należy uzyskać aprobatę techniczną – potwierdzenie, że wyrób nadaje się do określonego 
przeznaczenia. Wykonawca musi przedłożyć deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną dla zastosowanych materiałów (wymóg ten nie dotyczy wyrobów oznakowanych symbolem 
B lub CE). 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych 
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
 Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
- Spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
- Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne. atesty, dopuszczenia do 
stosowania), 
- Uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Projektanta. 

2.2. Materiał do podsypek, obsypek i zasypek 
Użyty materiał do wykonania podsypek i zasypek nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu. Materiałem osypek i zasypek powinien być grunt piaszczysty zgodnie z normą PN-B-
02480:1986.  

2.3. Składowanie i rozładunek materiałów 

2.3.1. Rury przewodowe (z tworzyw sztucznych i stalowe)  

 Elementy stalowe i przede wszystkim elementy z tworzyw sztucznych są podatne na 
uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy je odpowiednio chronić, przed uszkodzeniami 
pochodzącymi: 
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- od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 
- od uszkodzeń transportowych, 
- przez zastosowanie niewłaściwych narzędzi i metod załadunku. 

Rury z tworzyw sztucznych i stalowe powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 
opakowaniu (wiązkach lub zwojach w przypadku rur z tworzyw sztucznych). Powierzchnia 
składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki  można składować po 
trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej 
spoczywała na ramce wiązki niższej 
Rury po rozpakowaniu z wiązek, palet etc., należy składować  w stosach na równym  podłożu, na 
podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
należy przekraczać wysokości składowania 1 m. Końcówki rur należy zabezpieczyć krążkami 
ochronnymi. Rury należy przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach lub gdy nie jest to 
możliwe, powinny być odpowiednio chronione przed oddziaływaniem promieni słonecznych. 
Rury dostarczane w zwojach należy składować w pozycji pionowej lub poziomo w stosie, układając 
kolejne kręgi na sobie, zapewniając rurom ochronę przed ekstremalnymi temperaturami. Nie należy 
umieszczać rur w bezpośrednim sąsiedztwie paliw, rozpuszczalników, olejów, smarów, farb lub źródeł 
ciepła. Zalecany maksymalny czas składowania rur niezabezpieczonych przed oddziaływaniem 
światła słonecznego wynosi 1 rok. Stosowanie rur, dla których ten warunek został przekroczony 
możliwe jest tylko po konsultacjach z producentem. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

2.3.2. Kształtki, złączki i inne materiały 

 Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach                      
z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. Elementy z tworzyw sztucznych chronić 
należy przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym  nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

2.3.3. Prefabrykowane elementy betonowe (studnie kanalizacyjne, korytka odwodnieniowe) 

 Rozładunek prefabrykatów betonowych należy przeprowadzić ze szczególną ostrożnością 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników, którzy będą ten proces wykonywać, jak 
również żeby nie dopuścić do uszkodzenia lub zniszczenia wyrobów. Przed przystąpieniem do 
rozładunku należy przygotować odpowiednie miejsce składowania wyrobów betonowych spełniające 
odpowiednie wymagania.  Do rozładunku elementów używać należy dźwigu, suwnicy, lub wózka 
widłowego o udźwigu adekwatnym do podnoszonego ciężaru, wyposażonego w atestowane zawiesia 
hakowe lub specjalny chwytak przeznaczony do danego rodzaju prefabrykatów. Używanie do 
rozładunku urządzeń nie posiadających odpowiednich atestów i nieprzystosowanych do tego typu 
czynności grozi nieszczęśliwym wypadkiem oraz zniszczeniem towaru.  
 Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni stabilnej i odwodnionej. 
Elementy powinny być umieszczone na podkładach drewnianych zabezpieczających przed 
przypadkowym uszkodzeniem złączy prefabrykatów i zapewniający odstęp od podłoża 15 cm. Przy 
składowaniu wielowarstwowym pomiędzy poszczególnymi elementami należy umieścić przekładki 
drewniane oraz zapewnić stateczność stosu. Wysokość składowania nie powinna przekraczać 2,5 m 
dla kręgów i 5 sztuk dla płyt pokrywowych oraz pierścieni odciążających, a dla pierścieni 
wyrównawczych 1 m. Kręgi mogą być również składowane w pozycji poziomej jednowarstwowo, po 
uzyskaniu pełnej wytrzymałości, a maksymalnie dwuwarstwowo, po zabezpieczeniu ich przed 
przetaczaniem.  

2.3.4. Elementy zbiornika  

 Elementy zbiornika odcieków należy składować zgodnie z wytycznymi Producenta. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do robót montażowych 
 W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni co najmniej: 
następujący sprzęt montażowy: 

 samochód skrzyniowy i samowyładowczy, 

 koparko-ładowarka, 

 wciągarkę ręczną od 3 do 5t, 

 spawarkę spalinową 300A, 

 sprężarkę spalinową o wydajności od 4 do 5m
3
/min., 

 instalację rurową do pneumatycznej próby wytrzymałości i szczelności, 

 zespół prądotwórczy 2,5kVA, 

 prościarka do rur PE, 

 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE, 

 zgrzewarka do zgrzewania doczołowego rur PE. 
W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.  
Sprzęt montażowy 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. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport rur przewodowych  
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca zapewni przewóz rur 
w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji 
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w 
czasie ruchu pojazdów. Dla zabezpieczania ładunku mogą być używane wyłącznie niemetalowe 
taśmy. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. W miarę możności przewody transportować 
w opakowaniach fabrycznych. 
Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest również wleczenie pojedynczych rur, 
wiązek po podłożu. 
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 

 

4.3. Transport prefabrykatów betonowych 
Transport prefabrykatów betonowych powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą 
powinny być ustawione na podkładkach o przekroju prostokątnym. Niektóre prefabrykaty mogą 
wymagać transportu ponadnormatywnego (np. elementy studni osadnikowej). 

4.4. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej 
ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez 
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służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. 
Podczas montażu przewodów wykop powinien być odwodniony. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

 górne krawędzie bali przyściennych/ścianek szczelnych/szalunków powinny wystawać co 
najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren; 

 powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 
wody poza teren przylegający do wykopu; 

 w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 
odległość. 

5.3. Roboty ziemne 
Wykonywanie robót ziemnych należy rozpocząć po wcześniejszym rozebraniu nawierzchni placów lub 
posadzki hali. 
Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych i rozpartych. Metody 
wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Roboty ziemne należy 
wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999.Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi 
wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na deskowanie 
ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 
grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład w miejsce wskazane przez 
Inwestora. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,15 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie 
lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

 

5.4. Odwodnienie wykopów 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia które zapewnią 
odprowadzanie wód gruntowych i opadowych poza obszar robot  ziemnych, tak aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  Roboty ziemne należy prowadzić w wykopach 
odwodnionych. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z pompowania 
wykopów i przestrzegania wytycznych zawartych w otrzymanej zgodzie. Koszty robót wynikających z 
uzyskanego pozwolenia należy ująć w cenie jednostkowej wykonania wykopów. Technologia 
wykonania wykopu  musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania  robót  
ziemnych.  W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków 
odwadniających,  umożliwiających  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  Źródła  wody  odsłonięte  przy  
wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzać poza teren pasa robót ziemnych.  
W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości obniżenia zwierciadła wody mogą być 
stosowane trzy metody odwodnienia:   
- metoda powierzchniowa,  
- drenaż poziomy,  
- odwodnienie igłofiltrami.  
Wykonawca przedstawi metodę odwodnienia w projekcie organizacji robót. W  przypadku 
zastosowania innej  niż  opisana technologia  odwadniania  wykopów  należy  uzgodnić  
z  Inspektorem  Nadzoru  zasady  jej wykonania.   
Należy na bieżąco kontrolować istniejący poziom wód gruntowych oraz zgodność budowy podłoża 
pod posadowienie obiektów z dokumentacją geotechniczną np. poprzez wykonanie próbnych 
wykopów lub ręcznych odwiertów kontrolnych.  
Prace  ziemne  przy  wykopach  głębokich  zaleca  się  wykonywać  w  porze  suchej,  przy  niskim  
poziomie wód gruntowych. Wykopy należy zabezpieczać przed wodami opadowymi. Poziom 
zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć o co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu. Obniżanie 
poziomu  zwierciadła  wody  gruntowej  musi  obejmować  okresy  całodobowe  ze  względu  
na szkodliwe oddziaływanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu. 

5.5. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu 
Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania w trakcie wykonywania prac przebiegu 
istniejącego uzbrojenia.  Po wykonaniu odkrywek i geodezyjnym zamierzeniu, w przypadku 
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konieczności, układ projektowanych  instalacji zewnętrznych należy  dostosować  do  stanu  
faktycznego.  Korektę  tras i  posadowienia  należy  wykonać  w porozumieniu z Projektantem 
i Użytkownikiem Sieci w ramach nadzoru autorskiego.   

5.6. Przygotowanie podłoża  
Projektowane zewnętrzne instalacje należy ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowo – żwirowej o 
miąższości warstwy min. 0,15m. Podsypka winna być zagęszczona do wskaźnika Is ≥ 0,98. Spadek 
dna wykopu powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową.  

5.7. Roboty montażowe 
Roboty montażowe prowadzić należy zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta, zgodnie 
z wytycznymi projektowymi (patrz miedzy innymi projekt Wykonawczy) oraz normami i przepisami 
związanymi. Rury stalowe podziemne chronić poprzez nałożenie podkładu gruntującego i owinięcie 
taśmą polietylenową. 

5.8.  Wytyczne dotyczące zasypania i zagęszczenia wykopów 
Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  Przewidziano grubość 
obsypki na 0,3m ponad grzbiet rury. Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym 
odbiorze należy wykonać zasypkę wykopu. Do wykonania podsypki, obsypki wykopu zakłada się, za 
dokumentacją projektową, użycie gruntu rodzimego, pod warunkiem spełnienia każdorazowo 
powyższych kryteriów  Dla wypełnienia pozostałej części wykopu również zakłada się użycie gruntu 
rodzimego pod warunkiem, że jego właściwości odpowiadają wymaganiom zawartym w projekcie 
nawierzchni przewidzianej do wykonania nad rurociągiem. Zasypka wykopu winna być zagęszczona 
do wskaźnika (min.) Is ≥ 1,0 według Proctora. 
Trasę kanalizacji oznakować taśmą lokalizacyjną z wtopionym drutem miedzianym, o szerokości 
200mm. Taśmę należy prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem kanałów. 
 

5.9.  Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, odtworzenie nawierzchni 
Po  zakończeniu  prac,  teren  robót  należy  uporządkować  i  doprowadzić  do  stanu  pierwotnego.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00„Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1.  Badania terenu przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalenie metod wykonywania wykopów, 

 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2.  Kontrola użytych materiałów 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych z  ST. Badanie to następuje poprzez 
porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm 
materiałowych. Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 

6.2.3.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych  ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1cm, 

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 
w dokumentacji technicznej  i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
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 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności 
i zgodności z określonym w dokumentacji, 

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

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

 badanie połączeń rur, 

 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

 badanie wytrzymałości i szczelności zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji ścieków 
technologicznych, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby 
nie powodować zastojów  podczas wykonywanych pozostałych  robót. Kontrole na placu budowy 
powinny odbywać się regularnie w postaci kontroli bieżącej (wykonywana zespołowo lub 
jednoosobowo, jednak zawsze przy obecności Inspektora). Odbiór powinien być zawsze dokonywany 
komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia protokołu opatrzonego odpowiednim wpisem do dziennika 
budowy. Każda czynność montażowa musi podlegać kontroli jakości, pod kątem poprawności oraz 
prawidłowości jej wykonania. Oceny tej dokonuje się na podstawie wyników przeprowadzonych 
bezpośrednio pomiarów, lub na podstawie dokumentu potwierdzającego wcześniejsze ich wykonanie. 
Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli wykonanie 
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki montażowej oraz 
z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

6.2.4.    Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla zewnętrznej instalacji wodociągowej 
Wymagania i badania przy odbiorach technicznych przewodów wodociągowych powinny odpowiadać 
warunkom określonym w normie PN – B – 10725:1997, a w szczególności:  

 Odchylenia  w  planie  krawędzi  wykonanego  podłoża  wzmocnionego  od  ustalonego  na  
ławach  celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 0,1m,  

 Odchylenia spadku od  przewidzianego w projekcie nie powinny przekraczać w żadnym jego 
punkcie ±0,05m,  

 Odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±0,03m,  

 Odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±0,05m,  

 Odchylenie  rurociągu  w  planie od  osi  przewodu  ustalonej na ławach celowniczych nie 
powinna przekraczać ±0,05m. 

6.2.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla zewnętrznej instalacji kanalizacji  

 Odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi  wykopu  nie  
powinno wynosić więcej niż ±0,05m,  

 Odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż ±0,1m,  

 Odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±0,03m,  

 Odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±0,05m,  

 Odchylenie  kolektora  rurowego  w  planie,  odchylenie  odległości  osi  ułożonego  kolektora  
od  osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ±0,05m. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” punkcie.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynnośc i 
związane z budową zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
technologicznej (odciekowej), zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

 przygotowanie podłoża, 

 roboty montażowe wykonania rurociągów,  

 montaż elementów uzbrojenia, 

 wykonanie rur ochronnych, 

 wykonanie izolacji, 

 próby wytrzymałości i szczelności, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Próby wytrzymałości lub szczelności rurociągów powinny być przeprowadzone w wykopie po ich 
całkowitym zmontowaniu i zasypaniu materiałem wydobytym wcześniej z wykopu. Miejsca 
z zainstalowaną armaturą lub przeznaczone do jej zainstalowania oraz połączenia odcinków sieci ze 
sprawdzoną szczelnością i połączenie kołnierzowe, a także połączenie rur z polietylenu z elementami 
stalowymi powinny zostać odkryte. 
Próby wytrzymałości elementów prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po zamontowaniu 
w wodociąg można nie przeprowadzać pod warunkiem, że producent tych urządzeń w pisemnym 
zaświadczeniu stwierdzi, że zostały one poddane próbom wytrzymałości pod ciśnieniem równym 
co najmniej ciśnieniu próby wodociągu. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie 
powinna być mniejsza od 50 m. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości 
przeznaczonego do odbioru  odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków 
lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
Inspektor dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST.00 „Wymagania 
ogólne”. 

7.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego 
końcowego (polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 
badanie wytrzymałości lub szczelności rurociągów (przeprowadzone po ich całkowitym zmontowaniu 
i zasypaniu ziemią. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania - badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu zostały spełnione.  
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ustawy i rozporządzenia 
Zgodnie z przepisami wyszczególnionymi w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

9.2. Normy 

PN-B-02481:1998 
Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar 

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne 

PN-EN 12620+A1:2010 
 

Kruszywa do betonu 

PN-EN 13043:2004 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach,  lotniskach i innych powierzchniach  
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przeznaczonych do ruchu. 

PN-EN 206:2014-04 

 

Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 998-2:2012 

 

 

Wymagania dotyczące zapraw do murów -Część 2: Zaprawa murarska 
 

PN-B-10720:1998 
Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-M-74024/03:1984 Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1MPa. 

PN-H-741306:1985 
Armatura i rurociągi wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 
nominalne do 1MPa. 

PN-B-01060:1987 
Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

PN-B-09700:1986 
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 

PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych  -Warunki techniczne wykonania 

PN-B 10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne-Wymagania i badania 

PN-EN 1074-1:2002 
Armatura  wodociągowa.  Wymagania   użytkowe  i badania 
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 1992-1-1:2008 
 

Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków 

PN-EN 1074-1:2002 
Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające -- Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 1074-2:2002 
Armatura  wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa. 

PN-EN 1074-3:2002 
Armatura  wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna. 

PN-EN 1074-5:2002 
Armatura  wodociągowa. Wymagania  użytkowe  i badania  
sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca. 

PN-EN 681-1:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: 
Guma 

PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: 
Elastomery termoplastyczne 

PN-EN 12201-1:2012 
 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- 
Polietylen (PE) -- Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN12201- 
2+A1:2013-12 
 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

PN-EN12201-
3+A1:2013-05 
 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

PN-EN 12201-5:2012 
Systemy Przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w 
systemie. rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

 

PN-EN 1997-1:2008        Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

 

     PN-B-06050:1999    Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 
 

PN-EN 206:2014-04          Beton zwykły. 
 

PN-91/M-34501   Skrzyżowania rurociągów z przeszkodami terenowymi (wymagania). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych wentylacji technologicznej istniejących kabin sortowniczych podczas realizacji 
inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych                                
oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu                    
w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji 
Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski””, powiat włocławski, woj. kujawsko-
pomorskie. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) 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 ST dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych związanych                 

z wykonaniem instalacji wentylacji hali sortowni. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN-B-01411. 

Wentylacja mechaniczna 
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze 

w ruch. 
Instalacja wentylacji 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania                        
i rozprowadzania powietrza. 
Rozdział powietrza w kabinie 

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników                             
i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, 
ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu   
w strefie przebywania ludzi. 
Rozprowadzenie powietrza 

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni                      
lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 
Ogrzewanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 
Chłodzenie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na obniżeniu jego temperatury. 
Nawilżanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci.  
Wentylatory 

Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 
Filtracja powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 
Czerpnia wentylacyjna 

Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
Wyrzutnia wentylacyjna 

Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz kabiny. 
Filtr powietrza 

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
Nagrzewnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
Chłodnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania 
powietrza. 
Przewód wentylacyjny 

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, 
przez którą przepływa powietrze. 
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Przepustnica 

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na 
zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 
Tłumik hałasu 

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia 
hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 
Nawiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
Wywiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót                         

z obowiązującym Prawem Budowlanym, Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 "Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 

1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych                        
i klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi                        
i uszkodzeń powłok ochronnych. 

4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych                       
w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 

6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno być wykonane               
z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych  powinny być zamontowane 
zgodnie z instrukcją producenta. 

8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinny mieć dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 

Przewody wentylacyjne 
Przewody wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 
2) Wymiary przewodów wentylacyjno-klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym 

powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
3) Szczelność przewodów wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-76001. 
4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom                                 

normy PN-B-03434. 
5) Połączenia przewodów wentylacyjno-klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-76002. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

powinien zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz 
gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni 
sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt 
zaakceptuje Kierownik  Budowy. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być 
rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. 
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Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami 
BHP. 

Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie                  
ze wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki w konania robót podano w ST.00 „Wymagania  ogólne”. 

5.2 Przewody wentylacyjno-klimatyzacyjne 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjno-klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002. 

 Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do konstrukcji hali, samodzielnej  
konstrukcji lub przegród budowlanych w odległościach umożliwiających szczelne wykonanie 
połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić 
co najmniej 100 mm. 

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary 
są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub 
przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być 
obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

 Przejścia przewodów wentylacyjno-klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową       
tych przegród. Należy zastosować klapy przeciwpożarowe o odpowiedniej odporności. 

 Izolacja cieplna przewodów wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinna mieć szczelne połączenia 
wzdłużne i poprzeczne. 

 Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny 
mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej 
powierzchni. 

 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję. 

 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia               
do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

 Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 
ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów 
wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne                                       
i nienaruszalność konstrukcji. 

 Zamocowania przewodów wentylacyjno-klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno 
przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
- przewodów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, 
- materiału izolacyjnego, 
- elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezależnie 

zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, 
- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia. 

 Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 

 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami              
z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % 
odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

 Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 
pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
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 W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 
wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne                  
ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

 Podpory i podwieszenia powinny być wykonane z zastosowaniem podkładek z materiałów 
elastycznych lub wibroizolatorów. 

5.3 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego 
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji 
wentylacji. 

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny 
być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym 
powinny mieć opływowe kształty. 

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro 
zakończonych śrub lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia              
lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

5) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - 
klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego 
przewodu wentylacyjno-klimatyzacyjnego. 

6) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu 
umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału 
wentylacyjno-klimatyzacyjnego. 

7) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych                               
w przewodach wentylacyjnych urządzeń: 

- przepustnice, 
- tłumiki hałasu, 
- centrale wentylacyjne z filtrami, nagrzewnicami, chłodnicami i pozostałą armaturą, 
- kratek wentylacji nawiewnej i wywiewnej. 

5.4 Centrale wentylacyjne 

1) Sposób zamocowania central wentylacyjnych powinien zabezpieczać przed przenoszeniem 
ich drgań na konstrukcje kabin sortowniczych i budynku (przez stosowanie amortyzatorów) 
oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 

2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami                   
i kształtem otworów central wentylacyjnych. 

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 L 250 mm. 
4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 

łącznika podczas pracy central wentylacyjnych i jednocześnie aby drgania nie były 
przenoszone na instalacje wentylacji. 

5) Zasilanie elektryczne central wentylacyjnych powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 

5.5 Filtry powietrza 

1) Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 
konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 

2) Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

3) Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych                       
lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 

5.6 Nawiewniki, wywiewniki. 

1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów,                         
ale z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 
trwały. 
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2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji 
budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia 
powietrza. 

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić                   

jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 

przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 
6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 

budowlanych. 
8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 

5.7 Czerpnie i wyrzutnie 

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed 
wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

5.8 Przepustnice 

 Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 
wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym 
położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów 
powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

 Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek                        
w pełnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 
otwartego i zamkniętego. 

 Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

 Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 
podanej w PN-EN 1751. 

5.9 Tłumiki hałasu 

1) Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej                                 
z oznakowaniem kierunku przepływu. 

2) Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.00 "Wymagania ogólne" 

6.1 Kontrola działania 
6.1.1 Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać 
następujące prace wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 
c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno-klimatyzacyjnych; 
d) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, 

ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
e) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
f) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
g)  Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
h) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z 

uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 
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i) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
j) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
k) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych. 

 
 
 

6.1.2 Procedura prac 
Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować 
stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji 
należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji 
wentylacji i klimatyzacji.  

 
Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych 

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

 
Kontrola działania filtrów powietrza 

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
 

Kontrola działania klap pożarowych  
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 
b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 

 
Kontrola działania sieci przewodów 
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji; 
b) Dostępność do sieci przewodów. 

 
Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w kabinie 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w kabinie jak również cyrkulacji 

powietrza w poszczególnych punktach kabiny. 
 
6.2. Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
6.2.1 Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Instalacja: 
- Pobór prądu silnika; 
- Strumień objętości powietrza; 
- Temperatura powietrza; 
- Opór przepływu na filtrze. 

Kabina sortownicza: 
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w kabinie 

 
6.2.2 Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 
Zakres ilościowy 

Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli 
nie ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne                            
i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 
Procedura pomiarów 
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Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę                                
i doświadczenie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 

Tolerancja mierzonych wartości: 
- Strumień objętości powietrza w kabinie ± 20 %; 
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %; 

- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2C; 

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5C; 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 "Wymagania ogólne". 

7.1 Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z dokumentacja 

projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie 
właściwości i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na działanie, 
czyszczenie i konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji                            

i klimatyzacji; 

7.1.1. Badania ogólne 

 Dostępność dla obsługi; 

 Stan czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza; 

 Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

 Kompletność znakowania; 

 Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 

 Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

 Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia 
drgań; 

 Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

7.1.2. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 
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7.1.3 Badanie filtrów powietrza 

a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 
e) Sprawdzenie czystości filtra. 

7.1.4 Badanie czerpni powietrza 

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

7.1.5 Badanie przepustnic  

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 

7.1.6 Badanie sieci przewodów 

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 
dotykową; 

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

7.1.7 Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 

7.1.8 Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 

a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Liczba użytkowników; 
d) Czas działania; 
e) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
f) Klasa filtrów; 
g) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 
h) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 
i) Wymagana jakość wody zasilającej; 
j) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 
k) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

7.1.11 Wykaz dokumentów inwentarzowych  

 Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 

 Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 

 Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 

 Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów 
(w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 

 Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem 

7.1.12 Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie 
obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w kabinach; 

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia 

sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 
e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 "Wymagania ogólne''.  
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1422                        
z późn. zm); 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o 
przekroju prostokątnym – Wymiary; 
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym – Wymiary; 
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych; 
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 
Właściwości mechaniczne; 
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.06 ROBOTY ELEKTRYCZNE                                     

i TELETECHNICZNE 
 

ST.06.01 ROBOTY ELEKTRYCZNE: INSTALACJE WEWNĘTRZNE HALI SORTOWNI, 

ST.06.02 REMONT STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/04kV, 400 kVA 

ST.06.03 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 

ST.06.04 SYSTEM MONITORINGU PRZEMYSŁOWEGO 
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ST.06.01 ROBOTY ELEKTRYCZNE:  

INSTALACJE WEWNĘTRZNE  
HALI SORTOWNI 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                 
i odbioru robót związanych z robotami elektroenergetycznymi wewnątrz hali sortowni podczas realizacji inwestycji 
pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, 
sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja 
istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć 
Kujawski””, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 
 
1.3. Zakres opracowania ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują: 
-demontaż istniejących instalacji  
-montaż infrastruktury kablowej  
-rozdzielnice energetyczne  - tablice rozdzielcze 
-montaż kabli i przewodów  
-montaż instalacji oświetlenia  
-montaż osprzętu elektroinstalacyjnego  
-inne roboty elektryczne.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 
pracować pod i nad ziemią. 
1.4.2. Złącze kablowe – urządzenie elektryczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci              
energetycznej rozdzielczej z instalacją elektryczną odbiorcy.  
1.4.3. Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli 
jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski 
tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
1.4.4. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa została zbudowana. 
1.4.5. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli. 
1.4.6. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicz-
nymi i działaniem łuku elektrycznego.  
1.4.7. Szafa oświetleniowa – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 
oświetleniowe. 
1.4.8. Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródła światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania  i połączenia                         
z instalacją elektryczną. 
1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku poja-
wienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Roboty towarzyszące  
 Do robót towarzyszących zalicza się:  

 urządzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy  

 utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami  

 pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów  

 działania ochronne zgodne z BHP  

 utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi  

 przewóz materiałów do ich wykorzystania  

 usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystości 
wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę.  
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1.6. Roboty specjalne  
 Do robót specjalnych zalicza się:  

 nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie  

 działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiębiorstw  

 specjalne (dodatkowe) badanie materiałów i elementów instalacyjnych dostarczanych przez 
zleceniodawcę  

 ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania  
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.       
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i PN-IEC przewidują  
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Przedstawiciela Menadżera Projektu.  
 
2.2. Materiały elektryczne - wymagania ogólne  
  Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały elektryczne zgodne                     
z Dokumentacją Projektową i ST.  
 
2.3. Kable i przewody  
  W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody:  
- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej  lub polietylenu 
usieciowanego z żyłą ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na 
napięcie znamionowe  0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.  
- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej lub polietylenu 
usieciowanego z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez 
dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych                    
i wilgotnych. 
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.  
Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu.  
 
2.4. Rozdzielnice – tablice rozdzielcze nn 0,4kV  
  Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji rozdzielnic powinno być 
dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną                
i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane 
do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny 
być wyposażone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne 
powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Stopień ochrony min IP40.  
Rozdzielnice powinny być wykonane w I klasie izolacji – rozdzielnice główne i podrozdzielnie. Rozdzielnice 
powinny być przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodów od góry na zaciski przyłączeniowe.  
Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym                  
z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice należy 
wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.  
 
2.5. Oprawy oświetleniowe wewnętrzne  
  Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10. Oprawy 
oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny 
zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.  Oprawy wykonane w I klasie izolacji 
powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się 
stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody 
ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy powinny być dostosowane do 
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warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać 
odpowiednie zabezpieczenie przed:                                               
-przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci  
-zapaleniem  
-uderzeniem.  
Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła.  Oprawy należy wyposażyć                    
w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim 
czynności i zapewniać ochronę przeciwolśnieniową.   
Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w moduł zasilania awaryjnego z wbudowanym 
akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 2 godziny, z systemem zdalnego testowania.  
Część opraw oświetlenia podstawowego wyposażone będzie w inwertery i baterie akumulatorów minimum 2h 
świecenia i będą one spełniały rolę oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy te powinny być w sposób widoczny 
oznakowane. Powinny spełniać wymagania normy PN-IEC 60598-2-22.  
Podświetlane znaki ewakuacyjne powinny być wyposażone w piktogramy zgodne z PN92/N-01256.02                            
i PN-N-01256-5:1998.  
 
2.6. Osprzęt instalacyjny  
  Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996,                     
PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 8. Osprzęt powinien zapewniać 
poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji 
osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzęt powinien być 
dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz 
posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed:  

 przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci  

 zapaleniem  

 uderzeniem.  
Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio:  
-podtynkowy  
-natynkowy  
i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych podczas  robót.  
Osprzęt stosowany w instalacjach oświetlenia awaryjnego powinien być wyraźnie oznakowany. 
 
2.7. Korytka kablowe i kanały instalacyjne  
  Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie systemowych korytek 
metalowych, ocynkowanych ogniowo metodą Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003. Korytka kablowe                 
i konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do ilości i ciężaru kabli i przewodów, które są przewidziane 
dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do sposobu montażu na obiekcie.  
Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniającego 
płomienia, do średnich narażeń mechanicznych i właściwościach izolacyjnych spełniające wymagania                   
PN-IEC 1084. Wielkość ich powinna być dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla 
danej trasy. 
 

3.   SPRZĘT 
  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela Inwestora.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w PN.  
Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót.  
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:  
-spawarki transformatorowej do 500A,  
-inny drobny sprzęt montażowy. 
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4.   TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                          
w  ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym umową.  

 
4.2. Środki transportu  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinien wykazać                   
się możliwością korzystania z następujących środków transportu:  
-samochodu skrzyniowego 5-10t,  
-samochodu dostawczego 0,9t.  

 
5.    WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki 
w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna wewnętrzna.  
 
5.0. Demontaż istniejących instalacji  
Układ zasilania w energię elektryczną  
Istniejąca rozdzielnica główna RG hali jest przestarzała i nie spełnia wymagań zwiększonego przydziału mocy,                
w związku z czym podlega wymianie. Wymianie podlegają także kable zasilające rozdzielnicę RG i wszystkie 
wewnętrzne linie zasilające. Podobnie demontażowi podlegają rozdzielnice obiektowe zamontowane w hali 
sortowni.  
 
Pozostałe instalacje  
Ze względu na modernizację obiektu i zmianę standardu, demontażowi ulegają wszystkie pozostałe instalacje 
(oświetlenia, gniazdek wtyczkowych, zasilania urządzeń wentylacyjnych, sanitarnych, technologicznych itd.) 
 
5.1. Montaż infrastruktury kablowej  

Dla prowadzenia kabli zasilających należy wokół hali sortowni zamontować metalowe drabinki, korytka lub 
uchwyty instalacyjne.  Prace te muszą być prowadzone w ścisłej koordynacji z innymi instalacjami znajdującymi się 
wewnątrz hali sortowni. Użyte materiały muszą posiadać wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujące 
infrastrukturę kablową muszą być sprawdzonym stosowanym na rynku systemem. Dla prowadzenia kabli 
wyłączenia pożarowego muszą być ułożone oddzielne trasy z atestami zapewniającymi odporność ogniową 30 
minut.  
Trasy kablowe muszą być tak wykonane, aby zapewnić minimum 25% rezerwy miejsca dla ułożenia dodatkowych 
kabli.  
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów.  
Przed montażem korytek kablowych wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być 
prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich 
instalacji elektrycznych oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniając warunki lokalne i technologiczne.  
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być chronione przed 
uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych 
elementów. 
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5.2. Rozdzielnice energetyczne  
Rozdzielnicę – rozdzielnię główną RG hali sortowni należy zamontować w miejscu zdemontowanej 

rozdzielni  RG hali sortowni w/g wytycznych producenta.  
Kabel zasilający w energię elektryczna i kable odejściowe z rozdzielnicy RG należy wprowadzić poprzez przepusty 
oraz zamocować nad rozdzielnicą aby zapewnić bezpieczne wprowadzenie ich do rozdzielnicy.  
W rozdzielnicach obiektowych należy zapewnić minimum 10% rezerwy miejsca na ewentualną rozbudowę. Wejście 
i wyjścia kabli z rozdzielnic należy wykonać poprzez listwy zaciskowe. 
 
5.3. Montaż kabli i przewodów  

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.  
Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki 
sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk.  
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone projektowane 
warunki chłodzenia.  
Przewody elektryczne układać w sposób zgodny z PN: w korytach kablowych, metalowych. 
 
Układanie przewodów i kabli zasilających. 
• przewód wprowadzony  tablicy elektrycznej  TG budynku socjalnego powinien mieć nadwyżkę długości 
niezbędną do wykonania połączeń, przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe 
• zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne 
• podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie 
• zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi                          
w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur, 
• przewodów i kabli nie należy układać jeżeli temperatura przewodu jest niższa 0stC 
• dopuszcza się układanie przewodu w temperaturze niższej niż -10stC pod warunkiem uprzedniego 
ogrzewania przewodu na całej jego długości do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie układania temperatura 
przewodu nie była niższa od najniższej dopuszczalnej. 
 
Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe oddziaływanie między 
tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi wyposażenie obiektu.  
 
5.4. Montaż instalacji oświetlenia  

Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z PN oraz w taki sposób aby zapewnić wymagane 
parametry oświetleniowe.  
Typu opraw, wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały podane w dokumentacji                        
w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw przy realizacji inwestycji będą wymagały akceptacji                             
i inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju wnętrz i porównywalnych parametrów 
technicznych.  
Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYżo-750V jako podtynkową.  
W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny.  
Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie realizowane poprzez miejscowe łączniki instalacyjne.  
 
5.5. Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego  

Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku elektrycznego powinny 
być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych.                              W 
przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, 
części te należy umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy kontakt z nimi.  
Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji elektrycznej, 
obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie 
uszkodzenia lub naprawę.  
Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego dostęp, gdy jest 
to niezbędne, tj.:  
-odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany 
poszczególnych części wyposażenia,  
-dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw.  
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Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych zastosowanych napięć 
roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak również do mogących wystąpić przepięć.  
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem maksymalnych prądów 
roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji 
oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas 
którego może być spodziewany przepływ prądu przetężeniowego.  
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi 
oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być narażone.  
Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego wyłączenia zasilania, 
urządzenie wyłączające powinno być łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.  
Aparaty, wyłączniki, przełączniki  montować w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej. Przewiduje się 
montaż tych urządzeń naściennie do konstrukcji hali. 
 
5.6. Inne roboty elektryczne  
Instalacja odgromowa  
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów. 
Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z   PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 61312-1:2001.  
Części składowe instalacji odgromowej dla obiektu to:  
-metalowe pokrycie dachu hali 
-metalowe słupy nośne hali  
-przewody uziemiające  
-uziomy otokowe.  
Części urządzenia piorunochronnego są naturalne w postaci przewodzących elementów hali sortowni (słupy, filary 
nośne, pokrycie dachu), będące elementami konstrukcyjnymi hali.  Urządzenia piorunochronne powinny być 
wykonywane z wykorzystaniem w pierwszej kolejności występujących w obiekcie części naturalnych.  
Przewody odprowadzające należy rozmieszczać równomiernie na obwodzie obiektu. System uziemień można 
wykorzystać istniejący w połączeniu z nowo projektowanym uziomem otokowym.  
Do zbrojenia w/w należy przyłączyć:  
-uziemienie punktu „PEN” i „PE” rozdzielnicy RG  
-główna szynę połączenia wyrównawczego  
-instalacje odgromową  
-metalowe elementy konstrukcji i elewacji budynku.  
Należy stosować właściwe środki ochrony uziomów przed korozją.  
 
Instalacja przepięciowa  
W obiekcie przewiduje się dwustopniową ochronę przepięciowa, a dla urządzeń teletechnicznych ewentualnie trzeci 
stopień ochrony .  
 
Instalacja przeciwporażeniowa  
Poza ochroną podstawową ochrony przeciwporażeniowej przewidziano wykonanie dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej w postaci szybkiego wyłączenia za pomocą wyłączników kompaktowych, wyłączników 
instalacyjnych, wyłączników różnicowo-prądowych, bezpieczników. 

 
 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie                               
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Przedstawiciela Inwestora.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Celem kontroli jest stwierdzenie 
osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi 
Inwestora zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.  
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Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi                                             
w specyfikacjach, mogą być przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystą-
pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Przedstawiciela Inwestora o rodzaju i terminie badania.  
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Przedstawiciela Inwestora. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kon-
tynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla 
danego terenu Zakładu Energetycznego – założonej jakości.  
 
6.2. Instalacja elektryczna wewnętrzna  
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować:  

 zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją tech-
niczną, normami i certyfikatami  

 poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany  

 prawidłowość wykonania połączeń przewodów  

 sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych  

 pomiar impedancji izolacji instalacji elektrycznej   

 pomiar skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym  

 poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi;  

 sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia  

 oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach  

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

 prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy 
w miejscu ich zainstalowania  

 prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji  

 spełnienia dodatkowych zaleceń inspektora nadzoru.  
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli mo-
gą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności. 
 
6.3. Instalacja odgromowa  
Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować:  

 sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z dokumentacją techniczną, normami  i 
certyfikatami  

 sprawdzenie ciągłości połączeń  

 oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów i materiałów, z którego zostały wykona-
ne  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów odprowadzają-
cych, w tym połączeń zacisków śrubowych poszczególnych odcinków zwodów i przewodów odprowadza-
jących, a także ich zabezpieczenie przed korozją  

 pomiar rezystancji uziomów  

 sprawdzenie stanu uziomów  

 spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Przedstawiciela Menadżera Projektu, wprowadzonych do 
dokumentacji technicznej.  

Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przy-
łączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do wybranych przewodów instalacji piorunochronnej.  
Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną.  
 
6.4. Instalacja uziemiająca i wyrównawcza  
 Dla urządzeń i maszyn technologicznych należy wykonać instalacje uziemiającą i wyrównawczą.  
Do punktów uziomowych wskazanych w dokumentacji należy doprowadzić bednarkę wykonana taśmą stalowa 
Fen 25x4mm. Przed wylaniem posadzki należy bednarkę ułożyć zgodnie z rysunkami. Punkty uziomowe                       
i miejsca do których należy doprowadzić bednarkę należy uzgodnić z dostawcą technologii.  
Punkty uziomowe należy połączyć z uziomem otokowym poprzez typowe złącza kontrolne stosowane                          
w instalacji odgromowej lub inne złącze śrubowe. 
Połączenia z rurami metalowymi instalacji sanitarnych, wykonać na typowe objemki z bednarki stalowej ocynko-
wanej z zaciskiem śrubowym, a inne przez przykręcenie lub przyspawanie płaskownika.  
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Kontrola jakości instalacji uziemiającej i wyrównawczej powinna obejmować:  

 sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z dokumentacją techniczną, normami                                
i certyfikatami  

 sprawdzenie ciągłości połączeń  

 oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów i materiałów, z którego zostały wykona-
ne  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów odprowadzają-
cych, w tym połączeń zacisków śrubowych poszczególnych odcinków zwodów i przewodów odprowadza-
jących, a także ich zabezpieczenie przed korozją  

 pomiar rezystancji uziomów  

 sprawdzenie stanu uziomów  

 spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Przedstawiciela Menadżera Projektu, wprowadzonych do 
dokumentacji technicznej.  

 
Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przy-
łączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do wybranych przewodów instalacji uziemiającej.  
Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną. 
 
7. ODBIÓR  ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
-podłączenie przewodów odprowadzających instalacji odgromowej  
-wykonanie uziomów instalacji odgromowej 
- wykonanie uziomów i połączeń wyrównawczych dla urządzeń i maszyn technologicznych. 
 
7.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych                                     
w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
-dziennik budowy (wewnętrzny)  
-projektową dokumentację powykonawczą  
-protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i  oprzewodowania  
-protokoły z dokonanych pomiarów  
-pomiary natężenia oświetlenia  
-protokoły odbioru robót zanikających  
-certyfikaty na urządzenia i wyroby  
-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń . 
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.  
 
 
8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.  
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwpożarowej                   
w zależności od wpływów zewnętrznych.  
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Ochrona przed obniżeniem napięcia.  
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym.  
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.  
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrona przed prądem przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.  
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.  
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych  
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.  
PN-IEC 12464-1:2003 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we wnętrzach  
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. (zbiór norm)  
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PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych.  
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe                           
i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A.  
PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.  
PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.  
PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.  
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  
PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.06.02 REMONT STACJI  

TRANSFORMATOROWEJ 15/04kV, 400kVA 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                    
i odbioru robót związanych z remontem istniejącej stacji transformatorowej podczas realizacji inwestycji pn.: 
„Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, 
urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej 
linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć 
Kujawski””, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 
 
1.3. Zakres opracowania ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują: 
- demontaż istniejącej rozdzielni SN 
- demontaż istniejącej rozdzielni nn 
- demontaż transformatora 
- demontaż okablowania i szyn zasilających, 
- montaż transformatora żywicznego 15/0,4kV, 800kVA 
- montaż rozdzielni SN, 4 polowej, 
- montaż rozdzielni nN 
- montaż i podłączenie okablowania i szyn zasilających, 
- wykonanie uziemienia stacji bednarką FeZn 30x4 
- przebijanie otworów śr. 35 mm o długości do 30 cm w ścianach 
- montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,6 m kat. gruntu III 
- badanie linii kablowej SN – kabel 4-żyłowy 
- badania i pomiary instalacji uziemiającej 
- opłaty za dopuszczenie Energa Operator 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Roboty towarzyszące  
Do robót towarzyszących zalicza się:  

 transportowanie w obrębie budowy, materiałów oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu 
pomocniczego do wykonywania robót remontowych, 

 ustawienie, przestawienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umożliwiających - wykonanie robót na wysokości do 3,0 m i powyżej terenu lub stropu, 

 sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

 usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,                     
a zawinionych przez wykonawcę, 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 
informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia. 

 
1.6. Roboty specjalne  
Do robót specjalnych zalicza się :  

 nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy                                          
o podwykonawstwie  

 działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiębiorstw  

 specjalne (dodatkowe) badanie materiałów i elementów instalacyjnych dostarczanych  przez 
zleceniodawcę  

 ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania  
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.       
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i PN-IEC przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  
 
2.2. Materiały elektryczne - wymagania ogólne  
  Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały elektryczne zgodne                         
z Dokumentacją Projektową i ST.  
 

3.   SPRZĘT 
  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela Inwestora.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w PN.  
Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót.  
 
4.   TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST                  
i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym umową.  

 
4.2. Środki transportu  
 Wykonawca zobowiązany jest do używania środków transportowych, które nie będą powodować 
uszkodzeń transportowanych materiałów.  
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 

Na zasadach ogólnych wg ST.00 „Wymagania ogólne” oraz (przez analogię wg ST 06.01). 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwo-
ścią określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Przedstawiciela Inwestora.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Celem kontroli jest stwierdzenie 
osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi 
Inwestora zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfika-
cjach, mogą być przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do 
badania, Wykonawca powinien powiadomić Przedstawiciela Inwestora o rodzaju i terminie badania.  
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Przedstawiciela Inwestora. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kon-
tynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla 
danego terenu Zakładu Energetycznego – założonej jakości.  
 
 
 
 
7. ODBIÓR  ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
 
7. 2. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych                                     
w ST.00 „Wymagania ogólne”:  
-dziennik budowy (wewnętrzny)  
-projektową dokumentację powykonawczą  
-protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i  oprzewodowania  
-protokoły z dokonanych pomiarów  
-certyfikaty na urządzenia i wyroby  
-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń . 
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.  
 
 
8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, jakie zostaną zastosowane przez wykonawcę do realizacji zamówie-
nia, 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
 
oraz przepisy, normy i inne dokumenty wymienione w ST.00  i ST 06.01 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.06.03  

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dla wymiany systemu sygnalizacji 
pożaru tj. demontaż i dostawa oraz montaż systemu przeciwpożarowego podczas realizacji inwestycji pn.: 
„Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, 
urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej 
linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć 
Kujawski””, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 
 
1.3. Zakres opracowania ST 

W zakres objętych STWiOR wchodzi: 
a) demontaż starych urządzeń i okablowania: 
b) zabezpieczenie zdemontowanych urządzeń  i przekazanie Zamawiającemu, 
c) zabezpieczenie nieużywanych/niewykorzystywanych obwodów elektrycznych,  
d) wykonanie nowej instalacji SSP, dla hali sortowni, w tym: 

 montaż okablowania – ułożenie przewodów, 

 zaprawianie i malowanie bruzd, 

 montaż centrali systemu sygnalizacji pożaru,  

 montaż czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 

 montaż modułów kontrolno-sterujących, 

 wykonanie odpowiednich pomiarów, 
e) dostawa i montaż części mechanicznej SSP oraz systemu centrali sygnalizacji pożaru 
f) oprogramowanie systemu, 
g) dostawa i montaż stacji wizualizacji systemu NMS, 
h) uruchomienie i sprawdzenie działania systemu, 
i) wykonanie dokumentacji powykonawczej Systemu, 
j) szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi Systemu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoły urządzeń elektrycznych o skoordynowanych para-
metrach technicznych, o napięciu znamionowym do 1000 V prądu przemiennego i 1500 V prądu stałego, przezna-
czone do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników.  
1.4.2. Kable - wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych,  zaopatrzone w powlokę oraz 
ewentualnie - w zależności od warunków układania i eksploatacji w osłonę ochronną i pancerz. Kable przystoso-
wane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo też do zawieszenia w powie-
trzu.  
1.4.3. System alarmowy – jest zespół środków technicznych i zasad taktycznych mających na celu zapewnienie 
stanu bezpieczeństwa określonego obiektu ( człowieka lub mienia). W systemie alarmowym w stanie alarmowania 
systemu, powstałym w wyniku jego odpowiedzi na istnienie niebezpieczeństwa jest wytwarzany sygnał alarmu, 
przesyłany bezpośrednio do obiektu zabezpieczonego lub do alarmowego centrum odbiorczego, w celu podjęcia 
przez określone służby odpowiednich działań.  
1.4.4. Podsystem - strefa lub grupa stref tworzących wydzielony system alarmowy w ochrony wydzielonego obiek-
tu.  
1.4.5. Centrala systemu sygnalizacji pożaru - część systemu sygnalizacji pożaru, przyjmująca i przetwarzająca 
żądania włączania i wyłączenia systemu oraz stany swoich wejść. Działa wg określonego algorytmu w celu umoż-
liwienia wytworzenia stanu alarmowania - szczegółowe wymagania określa norma PN-EN 54-2. 
1.4.6. Linia dozorowa - połączenie pomiędzy jedną lub wieloma czujkami a centralą alarmową. (detector line). 
1.4.7. Wykrywanie sabotażu – wykrywanie celowego zakłócenia działania systemu alarmowego lub jego części.  
1.4.8. Stan dozoru - stan systemu, z którego system może bezpośrednio przejść do stanu alarmowania po przyję-
ciu sygnału alarmu z dowolnego wejścia systemu. (normal condition).  
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1.4.9. Stan testowania - stan systemu, w którym działają procedury sprawdzenia sprawności technicznej systemu 
(test condition).  
1.4.10. Stan uszkodzenia - stan systemu, który uniemożliwia poprawne działanie systemu ( fault condition). 
1.4.11. Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego części, który jest wynikiem odpowiedzi systemu 
alarmowego na wystąpienie niebezpieczeństwa (alarm condition).  
1.4.12. Parametryzacja - określenie jednego lub więcej parametrów elektrycznych linii, odchyłka, od których powo-
duje wywołanie alarmu (parametr controlling).  
1.4.13. Oporność charakterystyczna - Wartość rezystancji linii parametryzowanej, przy której linia jest w stanie 
normalnym i jej odporność na zakłócenia jest największa ( nominal resistance).  
1.4.14. Multidetektor - detektor wykrywający zdarzenia pożarowe wykorzystujący różne kryteria powstawania 
alarmu pożarowego (np. zadymienie, gwałtowny wzrost temperatury, etc). 
1.4.15. Punktowa czujka dymu - detektor alarmujący w zależności od stopnia zadymienia - szczegółowe wymaga-
nia określa norma PN-EN 54-7. 
1.4.16. Element kontrolno-sterujący - element kontrolujący wejścia i wyjścia którego szczegółowe wymagania 
określa norma PN-EN 54-18. 
1.4.17. Ręczny ostrzegacz pożarowy – nieautomatyczny detektor alarmujący poprzez wciśnięcie przycisku - 
szczegółowe wymagania określa PN-EN 54-11. 
1.4.18. Przejście kontrolowane – przejście wyposażone w system kontroli dostępu. 
1.4.19. Organizacja alarmowania – koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji alarmowej i 
działania ludzi w razie zagrożeń.  
1.4.20. Wyjście przekaźnikowe - wyjście sterowane stykami przekaźnika ( relay output).  
1.4.21. Wyjście tranzystorowe - wyjście sterowane stanem tranzystora. Zwykle OC (transistor output).  
1.4.22. Rejestr zdarzeń - obszar pamięci rejestratora zdarzeń, służący do przechowywania komunikatów o zda-
rzeniach ( event memory).  
1.4.23. Klawiatura, szyfrator, koder cyfrowy - urządzenie sterujące, służące do zmiany stanu systemu alarmowego 
drogą wprowadzenia kodu. W szczególności umożliwia włączenie i wyłączenie systemu alarmowego. Może też 
umożliwiać programowanie centrali (keypad, encoder, coding unit).  
1.4.24. Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urządzenie własnych źródeł energii (self powering).  
1.4.25. Sygnalizator akustyczny - syrena, urządzenie wytwarzające dźwiękowy sygnał alarmowy o wymaganych 
parametrach ( siren, buzzer, horn, audible signaling device).  
1.4.26. Sygnalizator optyczny - urządzenie wytwarzające świetlny sygnał alarmowy  
o wymaganych parametrach ( alarm light, flash light).  
1.4.27. Urządzenia teletechniczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji teletechnicznych przeznaczone do 
wykrywania, alarmowania i sterowania sygnałami alarmowymi oraz do podglądu obrazów i ich rejestracji.  
1.4.28. Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do zasilania central alarmowych, zasilaczy, re-
jestratorów cyfrowych, monitorów i itp.  
1.4.29. Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  
1.4.30. Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a 
którą zapewnia odpowiednia obudowa.  
1.4.31. Obwód instalacji teletechnicznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio z centralami 
alarmowymi. W skład obwodu teletechnicznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody sterujące oraz 
wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.  
1.4.32. Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 
urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapew-
nienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST.00 „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania  
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i PN-IEC przewidują  
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  
 
2.2. Materiały elektryczne - wymagania ogólne  
  Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały elektryczne zgodne                
z Dokumentacją Projektową i ST.  
 
2.3. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji teletechnicznych  
  Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach 
(oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz                       
i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).  
Pozostały sprzęt, osprzęt i urządzenia systemów alarmowych wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić 
przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.  
 
3.   SPRZĘT 
  Prace montażowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu specjalistycznego dla danego typu robót. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi                                    
w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego w terminie przewidzianym 
umową.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela Zamawiającego.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.   TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                        
w ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym umową.  

 
4.2. Środki transportu  
 Wykonawca zobowiązany jest do używania środków transportowych, które nie będą powodować 
uszkodzeń transportowanych materiałów.  
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5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich zgodność                                     
z dokumentacją projektową, umową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  
Wszystkie elementy powinny zostać zamontowane zgodnie z odpowiednimi kartami DTR (dokumentacją 
techniczno ruchową) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie otwory niezbędne do 
wykonania na etapie montażu powinny zostać uszczelnione zgodnie z odpowiednimi przepisami. Tolerancja 
wymiarowa dla wykonania zadania wynosi 5%.  

 
5.2. Zakres i charakter prac tymczasowych. 

Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót 
budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod 
ochrony budynku i użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany 
jest ustalić zakres i charakter robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie w oparciu o informacje                    
i wymagania Zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków Wykonawcy jak również granic przekazywanego 
do dysponowania placu robót takich jak: 

 zorganizowanie i likwidacja zaplecza, 

 zabezpieczenie pomieszczeń lub części budynku nie objętych pracami przed negatywnymi skutkami 
prowadzenia prac, 

 zabezpieczenie elementów budynku i jego wyposażenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem lub  
zakurzeniem na skutek prowadzonych przez Wykonawcę prac lub działań, 

 korzystanie w trakcie prac z rusztowań, 

 zabezpieczenie etapów robót przed dostępem osób postronnych, 

 zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania 
przepisów BHP podczas prac. 

 przenoszenie elementów wyposażenia pomieszczeń – wynoszenie, przestawianie, odsuwanie w celu 
stworzenia dostępu do demontowanych urządzeń i instalacji oraz montażu nowego Systemu a po 
zakończeniu prac montażowych i porządkowych w pomieszczeniu przywrócenie do stanu sprzed robót.   

 
5.3. Montaż kabli i przewodów  

Kable i przewody elektryczne należy układać w sposób podany w dokumentacji projektowej. Przewody 
powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.  
Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki 
sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk.  
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone projektowane 
warunki chłodzenia.  

 
5.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  

Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych powinna być realizowana w 
taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń i instalacji oraz błędnych działań i zachowań ludzi, 
prowadzących do porażenia elektrycznego, następowało:  

 ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do wartości nie większych, niż 
uznawane za bezpieczne w danych warunkach,  

 ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie wyłączenie uszkodzonych urządzeń.  

 Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania realizowana jest przez:  

 uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach normalnej pracy,  

 spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie zasilania) w przypadku 
uszkodzeń wywołujących napięcia dotyku na dostępnych częściach przewodzących o wartości 
niebezpiecznych dla zdrowia i życia,  

 ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku różnorodnych 
uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,  

 jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony.  
W zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci rozróżnia się ochronę 
przeciwporażeniową:  
- przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową),  
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 ochrona całkowita: izolacje, pokrywy, osłony,  
 ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe,  
- przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową),  

- ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania,  

- urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.) w sieciach TN,  

- urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN,  

- urządzenia II klasy ochronności.  
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Inspektor Zamawiającego zostanie wyznaczony przez Zamawiającego i posiadając odpowiednie doświadczenie                    
i umiejętności będzie nadzorował wykonywane prace. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiOR i zaakceptowaną przez Zamawiającego.  
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek 
wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, STWiOR i programem zapewnienia 
jakości PZJ.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Dziennik Budowy lub Dziennik Robót, w formie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego i notować w nim wszelkie informacje i zdarzenia wynikające z procesu budowlanego oraz uwagi                   
i zalecenia Zamawiającego, wyznaczonych przez Zamawiającego inspektorów nadzoru oraz projektantów 
działających w zakresie nadzoru autorskiego. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 
lub atesty stosowanych materiałów.  

 
6.3. Badania po wykonaniu robót  

W przypadku zadowalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 
robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wyrazić zgodę na nie wykonywanie badań 
po wykonaniu robót.  

 
6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w PZJ oraz harmonogramie. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego  

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

 zgodność zastosowanych wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami                       
i certyfikatami;  
 poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany;  
 zabezpieczenie otworów montażowych oraz przejść przez ściany i stropy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami 
 prawidłowość wykonania połączeń przewodów;  
 pomiary ciągłości kabli – deklaracja Wykonawcy 

Wszystkie pomierzone parametry muszą odpowiadać wartościom określonym w normach i dokumentacji 
projektowej. W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą lub wartością określoną                         
w dokumentacji projektowej, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć 
po usunięciu przyczyny niezgodności.  

 
6.10. Kontrola jakości montażu i konfiguracji urządzeń 

Kontrola jakości montażu i konfiguracji urządzeń powinna obejmować:  
 zgodność montażu z dokumentacją projektową, oraz dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) dla danego 
urządzenia; 
 poprawność podłączenia urządzenia (zgodnie z DTR urządzenia);  
 prawidłowość konfiguracji (np. czas wejścia/wyjścia);  
Wszystkie pomierzone parametry muszą odpowiadać wartościom określonym w normach i dokumentacji 
projektowej. W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą lub wartością określoną                         
w dokumentacji projektowej, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć 
po usunięciu przyczyny niezgodności.  
 
 
7. ODBIÓR  ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
 
7.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych                           
w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

- dokumentację powykonawczą,  

- protokół z testowania urządzeń systemu SSP (czujki, multidetektory, moduły kontrolno-sterujące, ręczne 
ostrzegacze pożarowe, etc) 

- protokoły odbioru robót zanikających,  

- certyfikaty na urządzenia i wyroby,  

- pomiary ciągłości kabli – deklaracja Wykonawcy 

- protokół szkolenia personelu,  

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń,  
W przypadku stwierdzenia usterek Zamawiający ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje 

na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  
 
8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1 Przepisy związane  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.  

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

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - cz. V Instalacje elektryczne - 
wyd. COBR Elektromontaż.  

 Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń  
9.2. Normy  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane 

 PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe - Kompatybilność elektromagnetyczna, 

 PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczeństwa- ochrona przeciwporażeniowa, 

 PN-IEC 60364-4-443: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - ochrona przed przepięciami, 

 PN-IEC 60364-4-47: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczeństwa - środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

 PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo- środki ochrony przed prą-
dem przetężeniowym, 

 PN-IEC 60364-5-523: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – oprzewodowanie - obciążalność prądowa długotrwała przewodów, 

 PN-IEC 60364-5-54: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne, 

 PN-IEC 60364-6-61: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie odbiorcze, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r., 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121 z 2006 r. poz. 563 

 Podstawowe zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej CNBOP w Józefowie 2002 

 PN-EN54-20 Ssące systemy detekcji dymu 

 Oraz inne normy i rozporządzenia niewymienione powyżej 

 Dokumentacja techniczno-ruchowa elementów systemu  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.06.04  

SYSTEM MONITORINGU PRZEMYSŁOWEGO 
CCTV 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dla robót związanych z dostawą 
oraz montażem systemu monitoringu przemysłowego realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa 
istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury 
technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej                       
w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski””, powiat 
włocławski, woj. kujawsko-pomorskie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 
 
1.3. Zakres opracowania ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia prac związanych                          
z wykonaniem instalacji elektrycznych i niskoprądowych systemu monitoringu wizyjnego CCTV zgodnie                         
z dokumentacja koncepcyjną, opisami technicznymi, rysunkami i obejmują: 

 montaż koryt i kanałów kablowych; 

 wykonanie okablowania systemu zasilania punktów kamerowych wewnętrznych i zewnętrznych; 

 wykonanie okablowania sygnałowego punktów kamerowych wewnętrznych i zewnętrznych; 

 wykonanie połączeni światłowodowych do budowy sieci teleinformatycznej do przesyłu danych                       
systemu CCTV; 

 montaż i uruchomienie punktów kamerowych wewnętrznych i zewnętrznych; 

 montaż i uruchomienie komputerowych stanowisk do podglądu CCTV (stanowiska ochrony); 

 konfiguracja systemu CCTV i połączeń sieciowych pomiędzy stanowiskami; 

 przeszkolenie personelu w zakresie zarządzania i obsługi systemu CCTV. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi 
Normami, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie                               
z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek                                    
z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania  
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.       
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i PN-IEC przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  
 
2.2. Materiały elektryczne - wymagania ogólne  
  Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały elektryczne zgodne                       
z Dokumentacją Projektową i ST.  
 
2.3. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji teletechnicznych  
  Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach 
(oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz                   
i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).  
Pozostały sprzęt, osprzęt i urządzenia systemów alarmowych wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić 
przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.  
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3.   SPRZĘT 
  Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczących wykonania 
okablowania i montażu urządzeń powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości oraz 
wytrzymałości oraz bezpieczeństwa użytkowania. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na 
obiekcie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na 
budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
 
4.   TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                           
w ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym umową.  

 
4.2. Środki transportu  
 Wykonawca zobowiązany jest do używania środków transportowych, które nie będą powodować 
uszkodzeń transportowanych materiałów.  
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich zgodność                                     
z dokumentacją projektową, umową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  
Wszystkie elementy powinny zostać zamontowane zgodnie z odpowiednimi kartami DTR (dokumentacją 
techniczno ruchową) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie otwory niezbędne do 
wykonania na etapie montażu powinny zostać uszczelnione zgodnie z odpowiednimi przepisami. Tolerancja 
wymiarowa dla wykonania zadania wynosi 5%.  

 
5.2. Montaż poszczególnych elementów okablowania strukturalnego w szafie kablowej. 

Elementy okablowania strukturalnego należy montować na stelażu 19’’ w wiszącej szafie dystrybucyjnej 
w pomieszczeniu sterówki. Instalacja winna przebiegać zgodnie z kartą katalogową danego urządzenia. 
 
5.3. Prowadzenie przewodów (kabli). 

Ze względu na warunki budowy i status budynku kable prowadzić, tam gdzie to możliwe,                                   
w projektowanych kanałach kablowych metalowych mocowanych do konstrukcji hali sortowni i urządzeń                          
i maszyn technologicznych. 
 
5.3.1. Budowa tras kablowych. 

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich 
promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia kabli są podane                          
w kartach katalogowych kabli miedzianych.  
Rozmiary kanałów kablowych (pojemność) należy przyjąć zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy sys-
temu. Grodzie przeciwpożarowe należy uzupełnić materiałem o takim samym stopniu ochrony                                    
i wytrzymałości ppoż. 
 
5.3.2. Układanie kabli. 

Przy układaniu kabli, sygnałowych jak i zasilających należy stosować się do odpowiednich zaleceń produ-
centa (tj. promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.). 
 
5.4. Instalowanie osprzętu 

5.4.1 Instalacja urządzeń aktywnych 
Urządzenia aktywne (rejestratory DVR, switch itp.) należy zamontować w szafach dystrybucyjnych na ste-

lażu 19” za pomocą zestawu elementów śrub mocujących. Instalacja winna przebiegać zgodnie z karta katalogową 
danego urządzenia, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 
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5.4.2 Instalacja kamer 

Kamery wewnętrzne wykonane jako kopułkowe w obudowach IP66 montować do  sufitu lub ścian              
w kabinach sortowniczych, bądź na suficie/ścianach korytarzy w lokalizacjach, w których nie występują sufity 
podwieszane. 
Kamery zewn. zamontować na ścianach hali sortowni na poziomie ok. 7m od posadzki. Przewody wyprowadzić 
poprzez puszkę instalacyjną rozgałęźną IP67.  
Miejsce montażu kamer należy dobrać uwzględniając ostateczną aranżację hali sortowni w celu uzyskania 
optymalnego pola widzenia. Sposób montażu kamery i obiektywu powinien umożliwiać separację masy sygnału 
wizji od uziemienia obudowy i lokalnego uziemienia ochronnego. Sposób montażu kamery powinien zapewniać 
dostęp do kamery, obiektywu itp. dla celów konserwacji. Sposób zamocowania powinien zapewniać stabilność 
mechaniczną oraz bezpieczeństwo użytkowania. 
Podczas instalacji rejestratorów należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są przysłonięte i zachowana 
jest dobra wentylacja. 
Po zakończeniu czynności montażowych należy dokonać uruchomienia wszystkich urządzeń odpowiedniej kon-
figuracji systemu oraz wizualizacji zdarzeń. 
 
5.5. Trasowanie 

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami                
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Grodzie 
przeciwpożarowe należy uzupełnić materiałem o takim samym stopniu ochrony i wytrzymałości ppoż.  

 
5.6 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze, uchwyty i koryta kablowe przewidziane do ułożenia na nich instalacji okablowa-
nia  bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
 
5.7. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia obwodów instalacji okablowania przez ściany i stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami, 

 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych 

 obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wy-
sokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 

Jako osłony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury z tworzyw sztucznych, 
korytka PCV itp. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 
Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją i przepisami, 
 poprawnego montażu, 
 kompletności wyposażenia poprawności oznaczenia, 
 braku widocznych uszkodzeń należytego stanu izolacji skuteczności ochrony od porażeń. 

Wszelkie prace ulegające zakryciu należy dokumentować fotograficznie i załączyć do dokumentacji powyko-
nawczej. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia, osprzęt oraz kable i przewody elektroenergetyczne i sygnałowe powinny posiadać atest fa-
bryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje                       
i DTR. 
 
6.2. Kontrola i badania w trakcie prac montażowych 

 Sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu. 

 Sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu. 



Specyfikacje techniczne 
ST.06 Roboty elektryczne 

 

120 
 

 Prawidłowości montażu szaf dystrybucyjnych 19'' 

 Próby napięciowe i badania rezystancję izolacji instalacji. 

 Zachowania ciągłości żył roboczych. 

 Skuteczności ochrony od porażeń. 
 
 
7. ODBIÓR  ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeże-
li wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
 
7.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych                             
w ST.00 „Wymagania ogólne” następujące dokumenty:  
• Dokumentacja Powykonawcza systemu CCTV, 
• Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania prac, 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
W przypadku stwierdzenia usterek Zamawiający ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje 
na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  
 
8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.  

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

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - cz. V Instalacje elektryczne - 
wyd. COBR Elektromontaż.  

 Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń  
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót podbudowy zasadniczej placów wykonywanymi podczas realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowy                      
i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, 
urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja 
istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 
gm. Brześć Kujawski””, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy                                
i kontraktowy. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                       
z wykonaniem warstw podbudowy zasadniczej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normą podstawową PN-EN 13285, normami 
związanymi, wytycznymi WT-4 2010 i określeniami podanymi w ST.00. 
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym                   
(od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw 
konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, 
sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania 
ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Do wykonania podbudowy przewidziano użycie mieszanki niezwiązanej z kruszywa: 

 naturalnego, sztucznego i/lub z recyklingu o uziarnieniu 0/63 mm. 
W przypadku stosowania do wytworzenia gotowej mieszanki kruszywa z recyklingu, jego zawartość               
w gotowej mieszance nie może przekraczać 30% (mieszanka na drogi KR1÷KR2). Mieszanki kruszyw 
z recyklingu stosowane do wytworzenia mieszanek na podbudowę powinny spełniać wymagania 
Załącznika A, Wymagań Technicznych   WT-4 2010. 
Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie 
jednakowych właściwości i spełniały wymagania z Tabeli 2. Wyprodukowane mieszanki kruszyw 
powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością. 
Kruszywa składowe mieszanki powinny odpowiadać wymaganiom wg Tabeli 1, w zależności                        
od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej i obciążenia ruchem. W mieszankach, które 
są wyprodukowane z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania z Tabeli 1. 

2.3. Wymagania wobec kruszyw do produkcji mieszanek 
Poniżej przedstawiono wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytworzenia mieszanek 
niezwiązanych do warstw podbudowy. 
Tabela 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

Lp. 
Rozdz. w  
PN-EN 

13242+A1:2010 
Właściwości 

Wymagania wobec kruszywa 
mieszanek niezwiązanych do warstw 
podbudowy zasadniczej nawierzchni 

drogi obciążonej ruchem 

 
Odniesienie do 
tabl. w PN-EN 

13242+A1:2010 
KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR6 

1 4.1 – 4.2 Zestaw sit # 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 
22,4; 31,5; 45; 63 i 90 

(zestaw podstawowy plus zestaw 1), 
wszystkie frakcje dozwolone 

Tabl. 1 
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2 4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 
GC 80/20 

GF 80 
GA 75 

 
Tabl. 2 

 

3 4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach pośrednich wg 
PN-EN 933-1 

GTC 20/15 Tabl. 3 

4 4.3.3 
Tolerancja typowego uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu 
wg PN-EN 933-1 

GTF 10 
GTA 20 

 
Tabl. 4 

 

5 4.4 

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 
maksymalne wartości wskaźnika płaskości 

lub 
maksymalne wartości wskaźnika kształtu 

 
FI 50 

 

SI 55 

 
Tabl. 5 

 
Tabl. 6 

6 4.5 

Kategorie procentowych zawartości ziaren o 
powierzchni przekruszonej lub łamanych 
oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 

C 50/30 C 90/3 Tabl. 7 

7 4.6 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 
 w kruszywie grubym *

)
 

 w kruszywie drobnym *
)
 

 
fDeklarowana 
fDeklarowana 

Tabl. 8 

8 4.7 Jakość pyłów 
Właściwość nie badana na 

pojedynczych frakcjach, a tylko w 
mieszankach 

 

9 5.2 
Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 
1097-2, kategoria wyższa niż 

LA 40 
LA 40  (KR3÷KR4) 
LA 35 (KR5÷KR6) 

Tabl. 9 

10 5.3 
Odporność na ścieranie kruszywa grubego 
wg PN-EN 1097-1 

MDEDeklarowana Tabl. 11 

11 5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 
8 albo 9 

Deklarowana - 

12 5.5 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, 
rozdział 7, 8 albo 9 (w zależności od frakcji) 

Wcm NR 
WA24  2  **

)
 

- 

13 6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASNR Tabl. 12 

14 6.3 
Całkowita zawartość siarki  
wg PN-EN 1744-1 

SNR Tabl. 13 

15 6.4.2.1 
Stałość objętości żużla stalowniczego wg 
PN-EN 1744-1:1998 rozdział 19.3 

V5 Tabl. 14 

16 6.4.2.2 
Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 
1744-1:1998, p. 19.1 

Brak rozpadu - 

17 6.4.2.3 
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p. 
19.2 

Brak rozpadu - 

18 6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-
EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku 
do środowiska wg odrębnych przepisów 

- 

19 6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych ciał obcych takich jak 
drewno, szkło i plastik, mogących 

pogorszyć wyrób końcowy 
- 

20 7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-
3, wg PN-EN 1097-1 

SBLA - 

21 7.3.3 
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 
wg PN-EN 1367-1 

 skały magmowe i przeobrażone: F4 

 skały osadowe: F10 

 kruszywa z recyklingu: F10 (F25  ***) 

Tabl. 18 

22 Zał. C Skład materiałowy deklarowany - 

23 
Zał. C, 

podrozdział 
C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 

76/769/EWG zazwyczaj nie występuje 
w źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i odpadowych 

należy badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza 

wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

- 

*
)
   Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg Tabeli 3 

**
)
   W przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność 

***
)
   Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
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2.4. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 
Poniżej przedstawiono wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy. 

Tabela 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

Lp. 
Rozdział w  

PN-EN 
13285:2010 

Właściwości 

Wymagania wobec mieszanek 
niezwiązanych przeznaczonych do 

zastosowania w warstwie podbudowy 
zasadniczej nawierzchni drogi 

obciążonej ruchem 

 
Odniesienie 

do tabl. w PN-
EN 

13285:2010 
KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR6 

1 4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/63*
)
 0/31,5 Tabl.4 

2 4.3.2 

Maksymalna zawartość pyłów: 
kategoria UF 
Minimalna zawartość pyłów: 
kategoria LF 

 
UF9 

 
LFNR 

 
Tabl.2 

 
Tabl.3 

3 4.3.3 
Zawartość nadziarna: 
kategoria OC 

 
OC90 

Tabl.4 i 6 

4 4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg Tabeli 3a ÷ b Tabl.5 i 6 

5 4.4.2 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia poszczególnych partii – 
porównanie z deklarowaną przez producenta 
wartością (S) 

Wg Tab.4 WT-4 Tabl.7 

6 4.4.2 
Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w 
przesiewach 

WG tab. 5 WT-4 Tabl.8 

7 4.5 

Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy SE, 
badany na próbce po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora  
wg PN-EN 13286-2, co najmniej 

45 - 

8 - 
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 
1097-1, kategoria nie wyższa niż: 

LA 35 - 

9 - 
Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 
1367-1 

deklarowana - 

10 - 
Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 
8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-
1 

F4 - 

11 - 

Wartość CBR po zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i moczeniu 
w wodzie 96h, wg PN-EN 13286-47, co 
najmniej 

≥ 80 
≥ 80 

(KR3 ÷ KR4) 
- 

12 - 

Wartość CBR po zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia Is=1,03 i moczeniu 
w wodzie 96h, wg PN-EN 13286-47, co 
najmniej 

- 
≥ 120 

(KR5 ÷ KR6) 
- 

13 - 
Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, 
% (m/m) wilgotności optymalnej wg metody 
Proctora wg PN-EN 13286-2 

80 – 100 - 

14 4.5 Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 

76/769/EWG zazwyczaj nie występuje 
w źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i odpadowych 

należy badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza 

wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

- 

*)   Inspektor nadzoru może dopuścić wariantowo uziarnienia  0/45; 0/31.5, pod warunkiem spełnienia pozostałych kategorii 
wymagań 

2.5. Uziarnienie mieszanki 
Dla kruszywa 0/63 mm oraz w przypadku dopuszczenia przez Inspektora nadzoru pozostałych 
wymienionych w Tabeli 2 uziarnień, obowiązują właściwe krzywe uziarnienia wg WT-4 2010. 

2.6. Zawartość pyłów 
W przypadku mieszanki kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy zasadniczej, maksymalna 
zawartość pyłów < 0,063 mm, powinna spełniać wymagania kategorii podanej w Tabeli 2. Nie określa 
się natomiast minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm. Zawartość pyłów należy oznaczać                                    
wg PN-EN 933-1.  
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Dla mieszanek powstałych z wymieszania kruszyw naturalnych, sztucznych i/lub z recyklingu, 
zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy dodatkowo badać i deklarować po 5-krotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w mieszance po 5 krotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora, również powinna spełniać wymagania podane w Tabeli 2. 

2.7. Zawartość nadziarna 
Zawartość nadziarna należy oznaczać wg PN-EN 933-1.  
Dla mieszanek powstałych z wymieszania kruszyw naturalnych, sztucznych i/lub z recyklingu, 
decyduje zawartość nadziarna określona w mieszance kruszyw po 5 krotnym zagęszczeniu metoda 
Proctora. 

2.8. Dodatkowe wymagania 
Ponadto podbudowa wykonywana bezpośrednio na podłożu gruntowym powinna spełniać warunek 
szczelności warstwy (nieprzenikania cząstek): 

 

 

w którym: 

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy, 

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 

 
Warunek ten zostaje automatycznie spełniony w przypadku zastosowania stabilizacji podłoża 
spoiwami hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowłókniny separującej. 

2.9. Woda 
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową, dla której nie określa się wymagań. 
 

3. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  i wyposażenia 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy przedstawioną w PZJ                                 
i zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru. 
Do wykonania podbudów z mieszanek niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie należy 
stosować: 

 mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw – tylko w przypadku 
braku możliwości zakupu mieszanki bezpośrednio u producenta , 

 równiarki albo układarki kruszywa, 

 walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne, 

 cysterny z wodą z możliwością regulacji skropienia, 

 w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00„Wymagania ogólne”  

4.2. Transport materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi samowyładowczymi środkami transportu w sposób,                 
nie powodujący rozsegregowania frakcji mieszanki oraz zmian jej wilgotności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłożem dla układanych warstw podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm jest warstwa gruntu 
stabilizowanego wapnem lub cementem. 

5
85

15 
d

D



 
Specyfikacja techniczna 

ST.07 Odtworzenie nawierzchni 
 

 

127 
 

5.3. Przygotowanie mieszanki niezwiązanej  
Przygotowanie mieszanki niezwiązanej polega na wymieszaniu poszczególnych kruszyw składowych 
w taki sposób, aby uzyskać ciągłość uziarnienia wg Tabeli 3 i zwilżenie do wilgotności optymalnej 
z tolerancją -20%, +0% jej wartości. 

5.4. Transport i rozściełanie mieszanki  
Należycie wymieszaną i zwilżoną mieszankę należy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających ją przed wysychaniem i segregacją. 
Materiał wbudowuje się i zagęszcza w jednej warstwie. 
Inspektor nadzoru może dopuścić rozkładanie warstwy podbudowy układarkami mechanicznymi,              
pod warunkiem, że nie doprowadzi to do rozjeżdżania i rozluźnienia materiału w warstwie leżącej 
poniżej, spowodowanego transportem materiału do układarki.  
W przypadku gdy to nastąpi, Wykonawca powinien przerwać dalsze układanie warstwy podbudowy 
i powtórzyć profilowanie i zagęszczenie warstwy leżącej poniżej, łącznie z wymaganymi badaniami 
odbiorowymi. 

5.5. Profilowanie  
Przed zagęszczeniem rozłożoną mieszankę należy wyprofilować do spadków poprzecznych 
i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy 
wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą równiarki lub spycharki. 

5.6. Zagęszczenie 
Podbudowę należy zagęszczać walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gładkimi. W ostatniej 
fazie zagęszczania należy sprawdzić profil powierzchni podbudowy łatą, za pomocą sznurka lub inną 
metodą. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać w jednej warstwie przy zachowaniu wilgotności 
optymalnej.  
Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości i należy je sprawdzać                
dla każdej zagęszczanej warstwy. Nośność badana płytą VSS na powierzchni warstwy podbudowy 
powinna odpowiadać warunkom podanym w p. 5.8.7. 

5.7. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana                         
w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch oraz powtórzyć badania odbiorowe. Koszt napraw i powtórnych badań 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę.  

5.8. Wymagania jakościowe wykonania podbudowy 

5.8.1. Zgodność rzędnych niwelety z projektem 
Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać -1 cm,                     
+0 cm. 

5.8.2. Równość podbudowy w przekroju podłużnym 

Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone 
zgodnie z normą BN-68/8931-04, 4-metrową łatą, nie powinny przekraczać ±10 mm.  

5.8.3. Zgodność spadku podbudowy 
Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej. 
Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny 
przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o ±0,5%. 

5.8.4. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem 
projektowanych odsadzek – czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leżących 
powyżej. 
Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +10 cm i -5 cm w stosunku                
do Dokumentacji Projektowej. 

5.8.5. Ukształtowanie osi podbudowy  
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 

5.8.6. Grubość warstwy podbudowy 
Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej               
nie powinny przekroczyć +10%, -0% grubości projektowanej. 
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubości mniejszej niż podana w Dokumentacji 
Projektowej. 



 
Specyfikacja techniczna 

ST.07 Odtworzenie nawierzchni 
 

 

128 
 

5.8.7. Nośność i zagęszczenie podbudowy 
Wartość wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia po zagęszczeniu warstwy, 
badane na podstawie obciążeń płytowych płytą statyczną typu VSS o średnicy D=300 mm, powinny 
być zgodne z tabelą 4.  
Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia 
w zakresie od 0,25÷0,35 MPa i dla końcowego obciążenia 0,45 MPa (wg „Instrukcji badań podłoża 
gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 2”). 
Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, obliczamy na podstawie wzoru: 
 

E1, E2 = ¾ D (Δp/Δs)      [MPa] 

gdzie: 

  D  - średnica płyty (D=300), mm 

  Δp - różnica nacisków (Δp=0,10), MPa 

  Δs  - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm 

Tabela 4.   Wymagania dla wskaźnika odkształcenia i modułu odkształcenia 

Badana warstwa nasypu Io E2 Evd 

podbudowa w konstrukcjach typu KR3 ÷ KR6 ≤  2,20 ≥  180 MPa ≥  80 MPa 

podbudowa w konstrukcjach dróg KR1 ÷ KR2  
i zjazdów 

≤  2,20 ≥  140 MPa ≥  66 MPa 

podbudowa nawierzchni pasów 
technologicznych 

≤  2,20 ≥  120 MPa ≥  60 MPa 

Bieżące badania kontrolne nośności warstwy podbudowy Wykonawca może przeprowadzać 
metodami alternatywnymi, np. lekką płytą do obciążeń dynamicznych. Minimalna wartość modułu 
odkształcenia Evd powinna wtedy odpowiadać wartościom wg Tab. 4. Metody tej nie należy jednak 
wykorzystywać do badań odbiorowych warstwy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki wg pkt. 2.3 i 5.3 
Kontrola jakości materiałów polega na bieżącym przeprowadzaniu badań właściwości kruszyw                     
do wykonania mieszanki niezwiązanej jak i gotowej mieszanki na reprezentatywnych próbkach                         
w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie większej niż 5000 m

3
 i porównaniu wyników z wymaganiami 

określonymi w punkcie 2 przed rozpoczęciem Robót. Dodatkowo dla każdej przebadanej partii należy 
określić wilgotność optymalną oraz maksymalną gęstość szkieletu gruntowego. 
Warunkiem dopuszczenia mieszanki niezwiązanej z podanego źródła do wykonania podbudowy 
stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki badania nośności płytą VSS, wykonane na odcinku 
próbnym z przebadanej partii materiału, oceniane zgodnie z wymogami pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót obejmują kontrolę uziarnienia na podstawie analizy sitowej wbudowywanej 
mieszanki, z częstotliwością 1 badanie na każde 3000m

3
 wbudowanego materiału. 

Dodatkowo dla przebadanej partii należy określić parametry mieszanki z pozycji 1÷7, Tabeli 2.  

Wilgotność naturalną materiału kontroluje się wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli należy pobierać               
co najmniej po dwie próbki z każdej dziennej działki roboczej oraz w przypadkach wątpliwych. 
Kontrolne badania wilgotności naturalnej mieszanki podczas zagęszczania można przeprowadzać                 
np. z wykorzystaniem lancy do badań wilgotności. Badania odbiorowe należy przeprowadzać 
wyłącznie metodą suszenia w suszarkach wg PN-EN 1097-5:2001, na próbkach pobranych podczas 
badań zagęszczenia warstwy. 

Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzać                      
z częstotliwością przedstawioną w Tabeli 5. 
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Tabela 5. Częstotliwość badań zagęszczenia i nośności podbudowy  
z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 

Częstotliwość pomiarów 

Min. liczba badań na 
dziennej działce 

roboczej 

Max. powierzchnia warstwy 
przypadająca na jedno 

badanie 

2 600 m
2
 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w Tab. 6. 

Tabela 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

Lp
. 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 

dla drogi klasy S – co 10m, w osi podłużnej jezdni i wzdłuż jej obu 
krawędzi, 

dla pozostałych dróg – co 20m na odcinkach prostoliniowych, w osi 
podłużnej drogi i wzdłuż jej krawędzi oraz co 10m – na odcinkach 

krzywoliniowych 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 

co 25m w osi jezdni i na jej krawędziach dla dróg ekspresowych, 
co 100m dla pozostałych dróg 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

400 m
2
 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m

2
 

*
)
 Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
Wszystkie Roboty, które wykazują większe odchylenia wymagań od określonych w niniejszej ST 
podlegają niezbędnym poprawkom lub rozbiórce i ponownemu wykonaniu, zależnie od decyzji  
Inspektora nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy. 
W przypadku gdy nastąpi rozjeżdżanie i rozluźnienie materiału w juz zagęszczonej i odebranej 
warstwie podbudowy, na skutek prowadzenia transportu po tej warstwie, Wykonawca spulchni 
warstwę, jeśli konieczne dowiezie nowy materiał, wyprofiluje i zagęści do wymaganych parametrów. 
Wykonawca ma również obowiązek powtórzenia na koszt własny, badań odbiorowych warstwy, 
zgodnie z wymaganiami Tab. 4. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania określone pkt 6 dały wyniki pozytywne oraz został wykonany zakres 
prac określony w dokumentacji. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13242+A1:2010 
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych              
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje 

PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody 
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określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora. 

PN-EN 13286-47:2007 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: Metoda 
badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego 
wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego 

PN-EN 933-1:2000 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-2:2000 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 

PN-EN 933-4:2001 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 
Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 933-8:2001 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. Załącznik A. 

PN-EN 1097-1:2000 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności 
na ścieranie (mikro-Deval) 

PN-EN 1097:2:2000 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie. 

PN-EN 1097-5:2001 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

PN-EN 1097-6:2002 
(wraz z późniejszymi 
poprawkami) 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości.  

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

PN-EN 1744-3:2004 
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 3: Przygotowanie wyciągów 
przez wymywanie kruszyw 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, IBDiM, Warszawa 
2010. 

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, Część 2: Załącznik, GDDP, 
Warszawa 1998. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót podbudowy pomocniczej placów wykonywanymi podczas realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowy i 
przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, 
urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja 
istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 
gm. Brześć Kujawski””, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                       
z wykonaniem podbudowy pomocniczej. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie 
i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych  
1.4.1. Mieszanka związana cementem – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się 
z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszaną w sposób zapewniający uzyskanie  
jednorodnej mieszanki 
1.4.2. Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca 
kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne,  
zapewniająca umożliwienie ruchu technologicznego i właściwego wykonania nawierzchni. Do warstwy  
podłoża ulepszonego zaliczamy także warstwę mrozoochronną, odcinającą i wzmacniającą, które  
powinny spełniać dodatkowe wymagania.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową 
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Kruszywa 
Można zastosować następujące rodzaje kruszywa: 
a)   kruszywo naturalne lub sztuczne; 
b)   kruszywo z recyklingu; 
c)   połączeni a) i b) . 
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek związanych cementem przedstawia norma PN-EN 13242. 

2.2. Cement 
Jako spoiwo stosuje się cement wg PN-EN 197-1. 
Cement używany do stabilizacji powinien być sypki. Należy używać cementu luzem 
przechowywanego wyłącznie w silosach nie dłużej niż 3 miesiące. Każda dostawa cementu winna 
posiadać atest producenta . Wykonawca ma obowiązek badania dla każdej dostawy czasów wiązania, 
stałości  objętości i 28-dniowej wytrzymałości cementu. W przypadku stosowania cementu marki 35 
dopuszcza się ocenę wytrzymałości na podstawie badania wytrzymałości 3-dniowej. 

2.3. Woda 
Woda do stabilizacji gruntu powinna być czysta, bez zawartości szkodliwych dodatków odpowiadająca 
wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. 

2.4. Dodatki ulepszające 
Zastosowanie wielkopiecowego mielonego żużla granulowanego jest możliwe pod warunkiem,                      
że odpowiada on wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 
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2.5. Domieszki 
Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2. 

3. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  i wyposażenia 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt i wyposażenie do wykonania robót 
Mieszankę cementowo-kruszywową należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych zapewniających 
wagowe dozowanie kruszyw i cementu oraz objętościowe wody w odpowiednich proporcjach               
oraz jednorodne wymieszanie. Wydajność sprzętu powinna być taka , aby zapewnić zachowanie 
warunków technologicznych dotyczących czasu mieszania i zagęszczania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały użyte do wykonania mieszanki cementowo-kruszywowej jak również sama 
mieszanka  powinny być transportowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00„Wymagania ogólne”.  

5.2. Wymagania wobec mieszanek 
Wymagania wobec mieszanek zostały podane w tablicy poniżej 

Lp. Właściwości 

Wymagania 

Warstwa ulepszonego podłoża 
Warstwa podbudowy 

pomocniczej 

 
KR1-
KR2 

KR3-
KR4 

KR5-
KR6 

KR1-
KR2 

KR3-
KR4 

KR5-
KR6 

1 Składniki   

1.1 Cement wg PN-EN 197-1 wg PN-EN 197-1 

1.2 Kruszywo Tablica nr 1 Tablica nr 1 

1.3 Woda zarobowa wg PN-EN 1008 wg PN-EN 1008 

1.4 Dodatki wg Pkt. 2.4. (WT-5) wg Pkt. 2.4. (WT-5) 

2 Mieszanka   

2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia Krzywe graniczne uziarnienia 

- mieszanka CBGM 0/8 mm Rys.1.5   Rys.1.5   

- mieszanka CBGM 0/8 mm Rys.1.4 Rys.1.4 Rys.1.4 Rys.1.4 Rys.1.4 Rys.1.4 

- mieszanka CBGM 0/8 mm Rys.1.3 Rys.1.3 Rys.1.3 Rys.1.3 Rys.1.3 Rys.1.3 

- mieszanka CBGM 0/8 mm Rys.1.2 Rys.1.2 Rys.1.2 Rys.1.2 Rys.1.2 Rys.1.2 

- mieszanka CBGM 0/8 mm Rys.1.1 Rys.1.1 Rys.1.1 Rys.1.1 Rys.1.1 Rys.1.1 

2.2 
Minimalna zawartość 
cementu 

Wg tablicy 4 

2.3 Zawartość wody Na podstawie PN-EN 13286-2 

2.4 

Wytrzymałość na ściskanie 
(system I) – klasa 
wytrzymałości Rc wg 
tablicy 3. 

Klasa C1,5/2,0 
Klasa 

C1,5/2,0 
Klasa 
C3/4 

Klasa 
C5/6 

 

nie 
więcej 
niż 4 
MPa 

nie 
więcej 
niż 6 
MPa 

nie 
więcej 
niż 10 
MPa 

Badanie wg PN-EN 13286-41 pod 28 dniach pielęgnacji 

2.5 Mrozoodporność  >0,6 

5.3. Projektowanie składu mieszanki 
Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych 
przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych 
właściwościach jak te, które będą zastosowane w określonej ilości wyrobu lub kontrakcie. Skład 
mieszanki projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (System I wg WT-5), 
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zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. Klasy 
wytrzymałości przyjmuje się wg tablicy poniżej. 
Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna 
być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości 
podanej w tablicy poniżej (wg PN-EN 14227-1) 

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa 
Klasa 

wytrzymałości 
 Wytrzymałość charakterystyczna Rc 

 Próbki walcowe H/D
a
=2 Próbki walcowe H/D

a
=1

b
 

1 Brak wymagań C0 

2 1,5 2,0 C 1,5/2,0 

3 3,0 4,0 C 3/4 

a) Stosunek wysokości do średnicy próbki 

b) H/D = 0,8 do 1,21 

5.3.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki należy wykonać zgodnie z PN-EN 933-1. Do analizy stosuje się 
zestaw sit podstawowy +1. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między 
krzywymi granicznymi uziarnienia odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. 
Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w tablicy 
poniżej 

Maksymalny normalny wymiar kruszywa Minimalna zawartość spoiwa 

mm % m/m 

>8,0 do 31,5 3 

2,0 do 8,0 4 

<2,0 5 

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 4. jeżeli podczas 
procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami tablicy 
przedstawionej w punkcie 5.2 niniejszej ST. 

5.2.2. Zawartość wody 
Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2 

5.2.3. Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek 
Próbki walcowe, zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie                                         
z PN-EN 13286-50. Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej,                              
z zabezpieczaniem przed wysychaniem i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temp. pokojowej. 

5.2.4. Badanie wytrzymałości 
Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 
po 28 dniach pielęgnacji. 

5.2.5. Badanie mrozoodporności 
Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości 
na ściskanie Rc z-o próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania                         
do wytrzymałości na ściskanie Rc próbki po 28dniach pielęgnacji. 
Wskaźnik mrozoodporności = Rc z-o / Rc 
Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi                       
do akceptacji projekt składu mieszanki opracowany w oparciu o: 
a) wyniki badań kruszywa do stabilizacji 
b) wyniki badań cementu 
c) wyniki badań wytrzymałości i mrozoodporności mieszanki stabilizowanej cementem 
Projekt składu mieszanki powinien zawierać: 
- wymaganą zawartość w mieszance cementu i w razie potrzeby dodatków ulepszających; 
- wymaganą zawartość wody w mieszance zapewniającą uzyskanie wilgotności optymalnej. 

5.4. Grubość warstwy i metody stabilizacji 
Warstwę mieszanki stabilizowanej cementem grubości 25 cm należy wykonać w jednej warstwie 
stosując technologię mieszania w mieszarkach stacjonarnych, o ile uzyska się wymagane 
zagęszczenie potwierdzone na odcinku próbnym. 

5.5. Warunki atmosferyczne 

Warstwa mieszanki nie może być wykonywana przy temperaturze poniżej 2C oraz podczas opadów 
deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gdy prognoza pogody przewiduje spadek temperatury 

poniżej 2C w czasie najbliższych 7 dni. 
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5.6. Wytwarzanie i rozkładanie mieszanki 
Do wytwarzania mieszanki należy stosować wytwórnie mieszanki betonowej typu cyklicznego lub typu 
ciągłego. Mieszarka powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa 
i cementu oraz objętościowego wody, gwarantujące następujące tolerancje dozowania / w stosunku 
do masy suchej mieszanki: 

- grunt 3%; 

- cement 0,5%; 

- woda 2% w stosunku do wilgotności optymalnej. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty. W mieszarkach 
typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 
sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić 
prowadnice. Mieszankę układać 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 
podłużnych i poprzecznych. 

5.7. Zagęszczanie 
Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 
położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi. Sprzęt               
do zagęszczania opisano w pkt. 3 niniejszej STWiORB. 
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia , ubytki , rozwarstwienia i podobne wady powinny 
być natychmiast naprawione przez wymianę mieszanki na pełną głębokość , wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. Zagęszczenie powinno być ukończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania 
wody do mieszanki. 
Przerwy w zagęszczaniu nie powinny być dłuższe niż 30 minut. Zagęszczanie należy kontynuować  
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, 
zgodnie z normą PN-88/B-04481. Należy unikać podłużnych spoin roboczych poprzez wykonanie 
warstwy na całej szerokości. Poprzeczne spoiny robocze na połączeniu działek roboczych należy 
wyrównać przez pionowe obcięcie krawędzi po skończeniu zagęszczania. 

5.8. Pielęgnacja warstwy mieszanki związanej cementem 
O ile w czasie 2 godzin po zagęszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta następną 
warstwą to powinna być ona natychmiast poddana pielęgnacji według jednego z następujących 
sposobów : 
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową , asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5÷1,0 kg/m

2
, 

b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi świadectwo dopuszczenia    
do stosowania w budownictwie drogowym , w ilości do 0,5 kg/m

2
, po uprzednim zaakceptowaniu                 

ich przez Inżyniera lub Inspektora nadzoru, 
c) utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie 

co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody, 
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią , grubą włókniną techniczną lub warstwą piasku 

w celu utrzymania podbudowy w stanie wilgotnym. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni 
po wykonaniu. Po tym czasie ruch technologiczny może odbywać się za zgodą Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien wykonać badania niezbędne do opracowania składu mieszanki, w zakresie 
określonym w pkt. 5.2. 
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6.3. Badania w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

  Minimalna ilość badań 
na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
przypadająca na jedno 
badanie [m

2
] 

1. 
2. 
 
3. 

Uziarnienie grunty 
Wilgotność mieszanki gruntu z 
cementem 
Zagęszczenie warstwy 

2 600 

4. 
5. 

Wytrzymałość 7-dniowa 
Wytrzymałość 28-dniowa 

3 400 

6. Mrozoodporność grunto-cementu Przy projektowaniu oraz w przypadkach wątpliwych 

7. Badania cementu Dla każdej dostawy 

8. Szczegółowe badania gruntu w zakresie 
podanym w tabeli 1 

Przy każdej zmianie rodzaju gruntu* 

 
*) Przy każdej zmiana rodzaju gruntu należy opracować nowy skład mieszanki cementowo-gruntowej. 
 

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy z mieszanki związanej cementem. 

6.4.1. Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów wykonanej podbudowy  

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
BADAŃ I POMIARÓW 

MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ I POMIARÓW 

1 Grubość podbudowy Poczasc budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m

2
 

Przed odbiorem: w 3 punktach na każdej działce roboczej lecz 
nie rzadziej niż raz na 2000 m

2
 

2 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

3 Równość podłużna Co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

4 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

5 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km oraz dodatkowo na początku i koncu każdej 
krzywej przejściowej, na początku, w środku i na końcu 
każdego łuku poziomego 

6 Rzędne wysokościowe  

7 Ukształtowanie osi w planie Co 25 m 

6.4.2. Szerokość warstwy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą w osi każdego pasa ruchu zgodnie z normą   
BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tabeli 4. Nierówności poprzeczne należy mierzyć                       
4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tabeli 4. Dopuszczalna nierówność -15 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną 
w tablicy 4. Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową                           

z tolerancją 0,5%. 

6.4.5. Rzędne warstwy 
Rzędne należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach z częstotliwością podaną w tabeli 4. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1 cm i -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi warstwy 
Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzić w punktach głównych trasy i w innych punktach                
z częstotliwością podaną w tabeli 4. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż 3 cm. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie stwierdzi się, że odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wielkości określone w pkt. 6.4 to warstwa zostanie zerwana i ponownie 
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonanej na koszt Wykonawcy, 
o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera i/lub Inspektora nadzoru. Nie przewiduje się 
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zastąpienia wymogu zerwania lub naprawy na potrącenia od ceny kontraktowej. Zagęszczenie 
warstwy się za niewłaściwe jeżeli procent wyników badań w granicach dopuszczalnych jest mniejszy 
od 80. 
Warstwę taką należy zerwać i wymienić na nową na koszt Wykonawcy. Gdy wskaźnik zagęszczenia 
jest równy lub większy od wymaganego w ponad 80 % badań , warstwę pozostawia się stosując 
potrącenia. 

PROCENT WYNIKÓW 
BADAŃ W GRANICACH 

DOPUSZCZALNYCH 

POTRĄCENIA OD CENY 
JEDNOSTKOWEJ % 

95 5 

90 10 

85 20 

80 40 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania określone pkt 6 dały wyniki pozytywne oraz został 
wykonany zakres prac określony w dokumentacji. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 

 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

 PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne wykonania. 

 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir                     
i mieszanka. 

 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

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

 BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

 PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. 

 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych WT-5 2010 Wymagania 
Techniczne” zalecane do stosowania Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych                    
i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót nawierzchni betonowej placów wykonywanymi podczas realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowy                      
i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, 
urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja 
istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 
gm. Brześć Kujawski””, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy                                
i kontraktowy.  

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                 
z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego. 
 Nawierzchnia z betonu cementowego może być wykonywana dla dróg o kategorii ruchu                  
od KR2 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDiM – 2001r. 
Nawierzchnie betonowe wykonuje się z betonu odpowiadającego klasie od C25/30 do C40/50, 
zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003P. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm

3
 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych    
i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody. 
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu                 
przed zagęszczeniem. 

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy R
G

b  = 40 MPa) określający 

wytrzymałość gwarantowaną betonu (R
G

b ). 

1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierający dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci 
pęcherzyków, w ilości nie mniejszej niż 3,5% objętości zagęszczonej masy betonowej, a powstałe                      
w wyniku działania domieszek napowietrzających, dodanych do mieszanki betonowej. 
1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na rozciąganie przy 
zginaniu i mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię. 
1.4.8. Domieszki napowietrzające - preparaty powierzchniowo czynne umożliwiające wprowadzenie 
podczas mieszania mieszanki betonowej określonej ilości drobnych równomiernie rozmieszczonych 
pęcherzyków powietrza, które pozostają w betonie stwardniałym. 
1.4.9. Preparaty pielęgnacyjne - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione 
na jego powierzchnię, wytwarzają „powłokę” pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu 
przed odparowaniem wody. 
1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich grubości                                
i umożliwiająca wydłużanie się i kurczenie płyt. 
1.4.11. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości                            
i umożliwiająca tylko kurczenie się płyt. 
1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej przekroju 
poprzecznego. 
1.4.13. Szczelina podłużna - szczelina skurczowa wykonana wzdłuż osi drogi. 
1.4.14. Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego 
dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, 
przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco. 
1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych, 
zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin 
na zimno. 
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                           
w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Cement 
Należy stosować cementy, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 197-1:2012.  
Dla dróg o kategorii ruchu od KR4 do KR6 należy stosować cementy portlandzkie CEM I 32,5 N; CEM 
I 32,5 R i CEM I 42,5 N; CEM I 42,5 R. 
Dla dróg o niższej kategorii ruchu nie wprowadza się ograniczeń stosowania cementu. 
W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw należy stosować 
ten sam rodzaj i klasę cementu.  
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08. 
Rodzaje cementów do drogowych nawierzchni betonowych podano w tablicy poniżej.  
Tablica 2. Cementy do drogowych nawierzchni betonowych 

Rodzaje 
nawierzchni 

Klasa 
betonu Rodzaj cementu 

Klasa 
cementu 

Wymagania 
normowe Wymagania specjalne 

Typowa 
nawierzchnia 

betonowa 

od 
C25/30 

do 
C40/50 

cement portlandzki CEM I 

32,5 N 
32,5 R 
42,5 N 
42,5 R 

PN-EN 
197-1:2012 

oraz 
aprobata 

techniczna 
IBDiM 

Wodożądność  
wg PN-EN 196-3+A1:2011 ≤ 28,0%,  

wytrzymałość po 2 dniach  
wg PN-EN 196-1:2006 ≤ 29,0 MPa,  

powierzchnia właściwa  
wg PN-EN 196-6:2011 ≤ 3500 cm

2
/g,  

początek wiązania  
wg PN-EN 196-3+A1:2011 ≥ 120 minut 

cement portlandzki żużlowy 
CEM II/A-S 
CEM II/B-S 

32,5 N 
32,5 R 
42,5 N 
42,5 R 

 
cement portlandzki 

popiołowy 
CEM II/A-V 
CEM II/B-V 

cement hutniczy 
CEM III/A 

32,5 N 
42,5 N 

Nawierzchnia 
betonowa  

w warunkach 
agresji 

siarczanowej 

 
od 

C25/30 
do 

C40/50 

cement portlandzki 
specjalny siarczanoodporny 

CEM I HSR 
CEM I MSR 

32,5 N 
32,5 R 
42,5 N 
42,5 R 

PN-B-
19705:1998  

oraz aprobata 
techniczna 

IBDiM 

Wodożądność  
wg PN-EN 196-3+A1:2011 ≤ 28,0%,  

wytrzymałość po 2 dniach  
wg PN-EN 196-1:2006 ≤ 29,0 MPa,  

powierzchnia właściwa  
wg PN-EN 196-6:2011 ≤ 3500 cm

2
/g,  

początek wiązania  
wg PN-EN 196-3+A1:2011 ≥ 120 minut 

cement portlandzki 
popiołowy 
CEM II/B-V 

32,5 N 
42,5 N 

Aprobata 
techniczna 

IBDiM 

 
cement hutniczy 

CEM III/B 
32,5 N 
42,5 N 

Załącznik do 
PN-B-

19705:1998 

cement pucolanowy 
CEM IV/B 

oraz aprobata 
techniczna 

IBDiM 

2.3. Kruszywo 
 Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych należy stosować 
kruszywa łamane, żwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm według norm                  
PN-B-11111:1996, PN-B-11112:1996, PN-B-11113:1996 i spełniające wymagania zawarte                            
w niniejszych ST. 
 W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy górnej należy stosować 
kruszywa łamane i/lub żwirowe płukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm, 
zależnie od grubości warstwy. Udział kruszywa łamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm 
powinien wynosić co najmniej 50% a w mieszance powyżej 8 mm co najmniej 35%. Do dolnej warstwy 
można stosować kruszywo z recyklingu pod warunkiem spełnienia parametrów betonu na zarobach 
próbnych. 
 Kruszywa łamane  powinny spełniać wymagania określone w tablicy 3. 
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Tablica 3. Wymagania dla kruszywa łamanego 

Lp. Właściwości C30/37 
i C40/50 

C25/30 
i C30/37 

Badanie 
według 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, %, nie więcej niż: 25 35 
PN-B-06714-42  

2 

Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 
kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych 
frakcja od 4 mm do 8 mm 
frakcja powyżej 8 mm 
kruszywa ze skał osadowych 

 
 

1,5 
1,2 
2,0 

 
 

2,0 
2,0 
3,0 

PN-B-06714-18  

3 
Mrozoodporność, %, nie więcej niż: 
kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych 
kruszywa ze skał osadowych 

 
2,0 
2,0 

 
4,0 
5,0 

 
PN-B-06714-19  
 

4 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20 25 PN-B-06714-16  

5 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,1 0,2 PN-B-06714-12  

6 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, 
nie więcej niż: 

0,1 0,1 PN-B-06714-28  

7 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych.  
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

 
wzorcowa 

 
PN-B-06714-26  

 Piasek wg PN-B-11113:1996 i piasek łamany wg PN-B-11112:1996 powinny spełniać 
wymagania określone w tablicy 4. 
Tablica 4. Wymagania dla piasku i piasku łamanego 

Lp. Właściwości Wymagania 
Badanie 
według   piasek piasek 

łamany 

1 Wskaźnik piaskowy, większy niż 75 65 BN-64/8931-01  

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,1 0,1 PN-B-06714-12  

3 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, 
nie więcej niż: 

0,2 0,2 PN-B-06714-28  

4 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy 
nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa PN-B-06714-26  

5 Zawartość ziarn poniżej 0,075 mm, %, nie więcej niż 1,0 1,0 PN-B-06714-15  

6 Zawartość nadziarna pow. 2  mm, %, nie więcej niż: 15 15 PN-B-06714-15  

  
Żwir powinien spełniać wymagania określone w tablicy 5. 
Tablica 5. Wymagania dla żwiru  

Lp. Właściwości C30/37 C25/30 Badanie według 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles (całkowita), %, nie 
więcej niż 

25 35 PN-B-06714-42  

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niż: 7 10 PN-B-06714-43  

3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,0 2,5 PN-B-06714-18  

4 Mrozoodporność, %, nie więcej niż: 2,5 5,0 PN-B-06714-19  

5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 15 25 PN-B-06714-16  

6 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,1 0,2 PN-B-06714-12  

7 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie 
więcej niż: 

0,2 1,0 PN-B-06714-28  

8 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy 
nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

 
wzorcowa 

 
PN-B-06714-26  

2.4. Woda 
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy 
stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250:1988. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

2.5. Domieszki napowietrzające 
Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosować domieszki napowietrzające, zgodne                       
z normą PN-EN 934-2+A1:2012 lub aprobatą techniczną. 
Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób oznaczania                    
w nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7:2011. 
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Zalecaną zawartość powietrza w mieszance betonowej podano w tabeli poniżej 
Tablica 6. Zalecana zawartość powietrza w mieszance betonowej 

Maksymalna Zwartość powietrza (% obj.) w mieszance betonowej 

średnica ziaren 
kruszywa, 

bez domieszki upłynniającej            
lub uplastyczniającej 

z domieszką upłynniającą                
lub uplastyczniającą 

mm średnia dzienna minimalna średnia dzienna minimalna 

8 5,5 5,0 6,5 6,0 

16 4,5 4,0 5,5 5,0 

31,5 4,0 3,5 5,0 4,5 

2.6. Masy zalewowe lub wkładki uszczelniające 
Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej należy stosować specjalne masy zalewowe, 
wbudowywane na gorąco lub na zimno, lub wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę techniczną. 

2.7. Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej 
Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane: 

 preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 

 włókniny według PN-P-01715:1985, 

 folie z tworzyw sztucznych, 

 piasek i woda. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni betonowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej.  

 przewoźnych zbiorników na wodę (do pielęgnacji), 

 układarek do rozkładania mieszanki betonowej, 

 mechanicznych listw wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 

 zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno 
dostępnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 206-1:2003P. Cement luzem należy 
przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
Masy zalewowe i preparaty pielęgnacyjne należy dostarczać zgodnie z warunkami podanymi 
w świadectwach dopuszczenia. 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 206-1:2003P. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Projektowanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki badań laboratoryjnych 
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań 
kontrolnych przez Inżyniera. 
Projektowanie mieszanki betonowej polega na: 

 doborze kruszywa do mieszanki, 

 doborze ilości cementu, 

 doborze ilości wody, 
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 doborze domieszek. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego  
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
Zalecane rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 7. 
 
Tablica 7. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw 

Bok oczka sita, 
mm 

Rzędne krzywych granicznych 

Mieszanka mineralna, mm 

od 0 do 8 od 0 do 16 od 0 do 31,5 

przechodzi przez 
31,5 
16,0 
8,0 
4,0 
2,0 
1,0 
0,5 
0,25 

 
 
 

100 
61÷74 
36÷57 
21÷42 
14÷26 
5÷11 

 
 

100 
60÷76 
36÷56 
21÷42 
12÷32 
7÷20 
3÷8 

 
100 

62÷80 
38÷62 
23÷47 
14÷37 
8÷28 
5÷18 
2÷8 

 
Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia właściwości 
mieszanki betonowej zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003P, w następującym zakresie: 
oznaczenie konsystencji. Dopuszcza się konsystencję w od K2 do K4 (od gęstoplastycznej                          
do półciekłej). Konsystencję mieszanki betonowej należy określać wg metody: 

 pomiaru opadu stożka zgodnie z PN-EN 206-1:2003P lub PN-EN 12350-2:2011, 

 pomiaru metodą Ve-Be zgodnie z PN-EN 206-1:2003P lub PN-EN 12350-3:2011, 

 pomiaru stopnia zagęszczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2011, 

 pomiaru metodą stolika rozpływowego zgodnie z PN-EN 12350-5:2011. 
Oznaczenie zawartości powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2011; zalecaną zawartość powietrza                  
w mieszance betonowej podano w tab. 6, 
oznaczenie gęstości, zgodnie z PN-EN 12350-6:2011. 
 Ustalony na zarobach próbnych stosunek wodno-cementowy powinien być mniejszy niż 0,45. 
Zawartość cementu nie powinna być mniejsza niż 350 kg/m

3
; zaleca się, aby zawartość cementu oraz 

ziarn do 0,25 mm nie była większa niż 450 kg/m
3
. W przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu                  

do 8 mm dopuszcza się 500 kg/m
3
. 

5.3. Właściwości betonu 
Należy wykonać próbki o wymiarach podanych poniżej w celu sprawdzenia cech betonu: 

 wytrzymałości na ściskanie zgodnie z PN-EN 206-1:2003P na próbkach 150x150x150 mm, 
sporządzonych i pielęgnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001, 

 wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 na próbkach 
150x150x700 mm lub PN-EN 12390-6:2001; dopuszcza się wytrzymałość na rozciąganie                    
przy rozłupywaniu zgodnie z PN-EN 12390-6:2001, odporności na działanie mrozu metodą 
bezpośrednią zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003P na próbkach 100x100x100 mm, 
sporządzonych i pielęgnowanych wg ww. normy, nasiąkliwości zgodnie z normą                                    
PN-EN 206-1:2003P na próbkach 100x100x100 mm, sporządzonych i pielęgnowanych wg ww. 
normy, odporności na działanie soli odladzających zgodnie z procedurą IBDiM nr PB-TB-01/2001 
na próbkach 100x100x100 mm sporządzonych i pielęgnowanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003P. 

Beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 8. 
 
Tablica 8. Wymagania dla betonu klasy od C25/30 do C40/50 

Lp. Właściwości Wymagania Badanie według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, nie mniejsza niż, MPa 

dla C25/30  
dla C40/50 

PN-B-06250  
PN-EN 12390-3 

2 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, 
po 28 dniach dojrzewania, nie mniejsza niż, 
MPa 

 
od 4,0 do 6,5 

PN-S-96015  
PN-E 12390-6 

3 Nasiąkliwość po 28 dniach dojrzewania,                
nie więcej niż, % 

5,0 PN-EN 206-1:2003P 
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4 Mrozoodporność po 150 cyklach, przy 
badaniu bezpośrednim, ubytek masy,                   
nie więcej niż, % 
Spadek wytrzymałości na ściskanie, nie więcej 
niż, % 

 
 

5,0 
 

20 

PN-EN 206-1:2003P 

5 Odporność na działanie soli odladzających po 
50 cyklach w 3% NaCl 

Zgodnie z procedurą IBDiM nr PB-TB-01/2001  

6 Wskaźnik rozmieszczenia porów w betonie, 
nie więcej niż, mm 

0,200 PN-EN 480-11 

 

5.4. Warunki przystąpienia do robót 
Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5 °C 
i nie wyższa niż 25 °C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg 
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości                         
i trwałości nawierzchni.  
Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyżej 25 °C                       
pod warunkiem, że temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30 °C. W przypadkach 
koniecznych dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza poniżej                
5 °C pod warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury 
mieszanki betonowej powyżej 5 °C przez okres co najmniej 3 dni. 
Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 
Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza  podano w tablicy 9. 
 
Tablica 9. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej 

Temperatura 
powietrza tp, °C 

Temperatura układanej 
mieszanki betonowej tb, °C 

Uwagi 

+ 5 < tp < + 25 + 5 ≤ tb ≤ + 30 dopuszcza się prowadzenie robót 

+ 25 < tp < + 30 tb ≤ + 30 stosowanie specjalnych zabiegów 

5.5. Przygotowanie podbudowy 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST                                        
dla poszczególnych rodzajów podbudów. 

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy 
wytwarzać w wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
Składniki betonu powinny być dozowane zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003P. Domieszkę 
napowietrzającą należy dozować razem z wodą zarobową. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w sposób zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 

5.7. Wbudowywanie mieszanki betonowej 
Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać się: 

 w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 

 w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie,                              
przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy                    
oraz zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015:1975. 
Do zagęszczenia mieszanki betonowej należy stosować mechaniczne urządzenia wibracyjne, 
zapewniające jednolite zagęszczenie. Świeżo zagęszczonej nawierzchni betonowej należy nadać 
teksturę. Sposób nadania tekstury powinien być określony w SST i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych 
kształtach powierzchni, po uzyskaniu  na to zgody Inżyniera. 

5.7.1. Wbudowywanie w deskowaniu stałym 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn 
poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób 
uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku 
deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek stwardniałego 
betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu                           
do prowadnic. 
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Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię wymaganej 
niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. 

5.7.2. Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym 
Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje się rozkładarką, która przesuwając się formuje płytą 
betonową, ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. 
Zespół wibratorów układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy 
betonowej było równomierne na całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Ruch układarki 
powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. W przypadku 
nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni 
Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, 
należy stosować pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym, jako metodę najbardziej skuteczną 
i najmniej pracochłonną. 
Preparat pielęgnacyjny, posiadający aprobatę techniczną, należy nanieść możliwie szybko                          
po zakończeniu wbudowywania betonu. Ilość preparatu powinna być zgodna z ustaleniam i ST. 
Preparatem pielęgnacyjnym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt. 
W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) 
powierzchnia betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego - dodatkowo 
pielęgnowana wodą. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu 
nawierzchni matami lub włókninami i spryskiwaniu wodą przez okres 7 do 10 dni. W przypadku                   
gdy temperatura powietrza jest powyżej 25 

°
C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni wymaga każdorazowej zgody Inżyniera. 

5.9. Wykonanie szczelin 
 Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową a jeżeli nie określono zgodne ze ST 07.04. 

5.10. Zbrojenie szczelin 
Rozmieszczenie, długość, średnica oraz rodzaj stali dybli w nawierzchni powinno być zgodne                           
z Dokumentacją Projektową. W nawierzchni stosuje się następujące rodzaje zbrojenia szczelin: 

 dyble – stosowane do zbrojenia szczelin poprzecznych skurczowych pozornych, w rozstawie co 
30 cm, 

W miejscach połączeń nawierzchni betonowej z elementami ograniczającymi (fundamenty, ściany 
budynków, studnie betonowe, elementy odwodnienia liniowego, wpusty uliczne kanalizacji 
deszczowej), w miejscu występowania szczelin konstrukcyjnych, należy zabezpieczyć nawierzchnię 
na całej grubości płyty. Wykonujemy je z wkładek ściśliwych wykonanych np. z płyty pilśniowej lub 
styropianu o szerokości ok. 5÷8 mm. Wystarczające jest również wykorzystanie folii hydroizolacyjnej 
stosowanej w podłożu nawierzchni, przez jej wyciągnięcie na wysokość ok. ¾ grubości nawierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa                     
oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 2.4                        
oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano 
w tablicy 11. 

6.3.2. Właściwości kruszywa 
Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. 
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 

6.3.3. Właściwości wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1998. 

6.3.4. Właściwości cementu 
Dla każdej dostawy cementu należy określić jego właściwości. Wyniki powinny być zgodne                             
z PN-EN 197-1:2012 i PN-B-19705:1998/Az1. 
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Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań w czasie wykonywania nawierzchni betonowej 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań. 
Minimalna liczba  
na dziennej działce roboczej 

1 Właściwości kruszywa  Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

2 Właściwości wody Dla każdego wątpliwego źródła 

3 Właściwości cementu Dla każdej partii 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 

5 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3 

6 Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance 
betonowej 

3 

7 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 3 próbki 

8 Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 
po 28 dniach 

3 próbki 

9 Oznaczenie nasiąkliwości betonu 3 próbki na 1 km 

10 Oznaczenie mrozoodporności betonu 3 próbki na 1 km 

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Uziarnienie mieszanki mineralnej należy określić według PN-B-06714-15:1991. Krzywa uziarnienia 
mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 

6.3.6. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 
Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z normą wg metody podanej                   
w recepcie. 

6.3.7. Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej  
Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-EN 12350-7: 
2011. Wyniki badań powinny być zgodne z receptą. 

6.3.8. Wytrzymałość betonu na ściskanie 
Przed oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić oznaczenie gęstości betonu  
wg PN-EN 12390-7:2011. Gęstość nie powinna być mniejsza niż 97% gęstości średniej podanej             
w recepcie. 
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-EN 206-1:2003P                
lub PN-EN 12390-3:2011. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tab. 8. 

6.3.9. Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu 
Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu należy wykonać zgodnie                                     
z PN-EN 12390-5:2011. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tab. 8. 

6.3.10. Nasiąkliwość betonu 
Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-EN 206-1:2003P. Wyniki badań powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8. 

6.3.11. Mrozoodporność betonu 
Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-EN 206-1:2003P. Wyniki badań 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni betonowej 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów podaje  tablica 12. 
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni betonowej 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań  
i pomiarów 

1 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 10 m łatą czterometrową 

3 Równość poprzeczna nie rzadziej niż co 5 m 

4 Spadki poprzeczne*
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 dla pozostałych dróg co 100 m 

7 Grubość nawierzchni 1 raz na 2 km 

8 Sprawdzenie szczelin - rozmieszczenie, wypełnienie 2 razy na 1 km i przy moście, wiadukcie i na skrzyżowaniu 

9 Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość 
i mrozoodporność 

w przypadkach wątpliwych, według decyzji Inżyniera 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 

6.4.2. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją od 0 do 3 cm. 
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6.4.3. Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć planografem, wg BN-68/8931-04.  
Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać: 

 5 mm na drogach kl. I i II, 

 6 mm na drogach pozostałych klas. 
Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą 
przekraczać 5 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją  0,2 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni 
Rzędne wysokościowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
1,5 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś nawierzchni w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją  
3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych i  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.4.7. Grubość nawierzchni 
Grubość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją od 0 do 0,5%. 

6.4.8. Sprawdzanie szczelin 
Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości min 10 cm. 
Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie szczelin powinno być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją: rozmieszczenie 5 cm., wypełnienie – poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk 
wklęsły). 

6.4.9. Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność 
Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycięciu próbek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu 
w sposób określony w normach PN-EN 206-1:2003P, PN-EN 480-11:2008. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania określone pkt 6 dały wyniki pozytywne oraz został wykonany zakres 
prac określony w dokumentacji. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
PN-EN 206-1:2003P Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 480-11:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym 
betonie 

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania 

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji 

metodą stożka opadowego 
PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji 

metodą VeBe 
PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsystencji 

metodą oznaczania stopnia zagęszczalności 
PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie konsystencji 

metodą stolika rozpływowego 
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PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 6. Gęstość 
PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości 

powietrza. Metody ciśnieniowe 
PN-EN12390-1:2013-03 Badania betonu. Część 1. Kształt, wymiary i inne wymagania 

dotyczące próbek do badania i form 
PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Część 2. Wykonywania i pielęgnacja próbek do 

badań wytrzymałościowych 
PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do 

badania 
PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Część 4. Wytrzymałość na ściskanie – Specyfikacja 

maszyn wytrzymałościowych 
PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu. Część 5. Wytrzymałość na zginanie próbek do 

badania 
PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu. Część 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu próbek do badania 
PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu 
PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Część 8. Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 
PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1. Odwierty rdzeniowe – 

Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714-13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 
PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 
PN-B-06714-26:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części 

organicznych. 
PN-B-06714-28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową. 
PN-B-06714-42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles. 
PN-B-06714-43:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn 

słabych. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
PN-B-19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny.  
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-P-01715:1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych  

oraz metod badań. 
PN-S-96015:1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem                    

i łatą. 
IBDiM    Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, Warszawa, 2001r. 
IBDiM   Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych, Warszawa, 1997r. 
PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odporności betonu na działanie soli 

odladzających. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem i wypełnieniem szczelin w nawierzchni z betonu cementowego podczas 
realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz 
związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu                         
w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji 
Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski””, powiat włocławski, woj. kujawsko-
pomorskie. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania ROBÓT związanych z wykonaniem 
i wypełnieniem szczelin pozornych poprzecznych i konstrukcyjnych w nawierzchni betonowej 
wkładkami uszczelniającymi z tworzywa, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową 

1.4. Określenia podstawowe 
Lanca gorącego powietrza - urządzenie służące do oczyszczania szczelin z zanieczyszczeń, słabo 
związanych z resztą nawierzchni ziaren i wysuszenia szczeliny za pomocą podgrzanego                     
do temperatury od 100 do 250°C wąskiego strumienia sprężonego powietrza (0,4 do 0,6 MPa) w ilości 
od 2,5 do 4,0 m

3
/min. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST.00  „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.00 
„Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00  
„Wymagania ogólne”. 

2.2 Wkładki uszczelniające 
Do uszczelniania szczelin w nawierzchni z betonu cementowego, należy zastosować elastyczne 
wkładki uszczelniające (gumowe, silikonowe, z kauczuku lub neoprenu), posiadające Aprobatę 
Techniczną zezwalającą na zastosowanie w nawierzchniach betonowych. Profile uszczelniające               
do szczelin powinny być wykonane z trwałego ściśliwego materiału, niewrażliwego na obciążenia 
poruszających się pojazdów.  
Grubość wkładek uszczelniających powinna wynosić nie mniej niż 5 mm, natomiast sztywność                   
ich powinna ułatwić proste i pionowe ułożenie w szczelinie nawierzchni betonowej. 
Szerokość wkładki powinna być większa od szerokości szczeliny, tak aby po wciśnięciu wkładki                 
w szczelinę mogła się wkładka rozprężyć i zabezpieczyć przed wnikaniem wody do podłoża                        
lub podbudowy oraz utrudnić wkładce przesuwanie się pionowe.  

Tablica 1. Podstawowe wymagania dla wkładek uszczelniających z neoprenu wg ustaleń w USA                  
(wg S. Rolla: Nowoczesne nawierzchnie betonowe, WKiŁ, Warszawa 1983) 

Lp. Własność Wymagania 

1 Wytrzymałość na rozciąganie, co najmniej, MPa 13,8 

2 Wydłużenie przy zerwaniu, co najmniej, % 250 

3 Ściśliwość przy 100°C przez 70 h, maksimum, % 40 

4 
Straty po wygrzewaniu w temperaturze 100°C: 
- na wytrzymałość na rozciąganie, maksimum, % 
- na wydłużeniu, maksimum, % 

 
20 
20 

5 
Powrót do pierwotnej formy po obniżeniu w temperaturze -10°C przez 72 h, 
co najmniej, % 

88 
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Tablica 2. Przykładowy dobór szerokości wkładki uszczelniającej w szczelinach 

Nominalna 
szerokość 
szczeliny, 

mm 

Zmiana 
szerokości 
szczeliny, 

do mm 

Największa możliwa 
szerokość szczeliny, 

mm 

Szerokość w mm nacinania szczelin w 
stwardniałym betonie przy temperaturze 

otoczenia „T” 

Szerokość wkładki  
uszczelniającej, 

mm 
T >25°C 25°C>T >10°C T <10°C 

8,0 2,5 12,0 8,0 8,5 9,0 13,5 

3. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  i wyposażenia 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00„Wymagania ogólne”. 

3.2 Przecinarki i frezarki 
Do nacinania i poszerzania szczelin należy stosować przecinarki i frezarki wyposażone w diamentowe 
tarcze tnące, zapewniające wykonanie szczelin o stałej, dostosowanej do potrzeb głębokości 
i szerokości, o pionowych ściankach bocznych. Przecinarki do betonu powinny być napędzane 
silnikami o mocy co najmniej 10 kW. 

3.3 Szczotki mechaniczne 
Do czyszczenia szczelin należy stosować szczotki mechaniczne z silnikami o mocy co najmniej 2 kW, 
wyposażone w tarcze ze splatanych drutów stalowych. Tarcze powinny mieć średnicę min. 180 mm 
i grubość dostosowaną do szerokości szczelin. 

3.4 Lance z gorącym powietrzem 
Do osuszenia szczelin należy stosować lance gorącego powietrza zasilane sprężonym powietrzem              
o ciśnieniu od 0,4 do 0,6 MPa i wydajności gorącego powietrza o temperaturze od 100 do 250°C                  
w ilości od 2,5 do 4,0 m

3
/min. Źródłem ciepła podgrzewającego sprężone powietrze jest wewnętrzny 

palnik zasilany płynnym gazem propan-butan. 

3.5 Zaciskarki profili 
Zaciskarki lub inny sprzęt do umieszczania wkładek z tworzywa w szczelinie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. Transport wkładek 
ściśliwych prowadzić w sposób zalecany przez Producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

5. Nacinanie szczelin 
Wykonanie szczelin: 
- poprzecznych pozornych w nawierzchni, zakłada się w rozstawach zgodnych z Dokumentacją 
Projektową lub jeżeli nie określono przy zachowaniu warunku nieprzekraczania wymiaru krawędzi 
płyty większego niż 5,50m 
- szczelin podłużnych pozornych kotwionych – w osi nawierzchni betonowej,  
- szczelin konstrukcyjnych – na połączeniu nawierzchni z elementami ograniczającymi (fundamenty, 
ściany budynków, studnie betonowe, elementy odwodnienia liniowego, wpusty uliczne kanalizacji 
deszczowej). 
Szczeliny skurczowe pozorne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi 
piłami mechanicznymi. Nacinanie szczelin powinno się odbywać w dwóch etapach: 
pierwsze cięcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni wykonuje się tarczą grubości                
3 mm na głębokość 1/3÷1/4 grubości nawierzchni, tj. 6 cm dla poprzecznych i 8 cm                                      
dla konstrukcyjnych. Drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie 
późniejszym (po upływie min. 7 dni od betonowania) do szerokości 8 mm i głębokości 3 cm. 
Szczelinę konstrukcyjną należy poszerzyć poprzez nacięcie bezpośrednio przy elemencie 
obramowania. Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie pierwszego nacinania powinna 
wynosić od 8 do 10 MPa. Orientacyjny czas rozpoczęcia nacinania szczelin w zależności                          
od temperatury powietrza podano w tablicy 1. 
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Tabl. 1. Czas rozpoczęcia nacinania szczelin 
Średnia temperatura powietrza w °C 5 od 5 do 15 od 15 do 25 od 25 do 30 

Ilość godzin od ułożenia mieszanki do 
osiągnięcia przez beton wytrzymałości 10 
MPa 

od 20 do 30 od 15 do 20 od 10 do 15 od 6 do 10 

5.3 Warunki atmosferyczne  
Roboty związane z wypełnieniem szczelin wkładkami ściśliwymi należy wykonywać przy braku 
opadów i w warunkach atmosferycznych określonych w aprobacie technicznej i wskazaniach 
producenta (przeważnie gdy temperatura otoczenia i podłoża nie jest niższa niż +5°C i nie wyższa             
niż +40°C. 

5.4 Czynności wstępne przed wypełnieniem szczelin 
Przed przystąpieniem do wypełnienia szczeliny należy doprowadzić do: 

 sprawdzenia wizualnego wilgotności elementów uszczelnianych (ścianki szczeliny i jej dno powinny 
być suche), 

 wizualnego sprawdzenia wilgotności betonu (beton powinien być suchy), 

 dokładnego oczyszczenia nawierzchni i usunięcia z niej przeszkód (np. materiałów, sprzętu), 

 wstrzymania ruchu pojazdów w rejonie robót. 

5.5 Czyszczenie i suszenie szczelin 
Przed wypełnieniem, szczeliny należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń obcych, itp. 
Po oczyszczeniu ściany szczelin powinny być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. 
Do czyszczenia szczelin należy stosować szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz dostosowanych    
do wymiarów szczeliny. Szczotkę ustawia się na odpowiednią głębokość szczeliny. 
Pozostały pył należy wydmuchać za pomocą sprężonego powietrza. 
W przypadku zawilgocenia szczeliny, np. po porannym zaleganiu mgły lub wilgotnej nawierzchni 
(np. wskutek opadu deszczu poprzedniego dnia) szczeliny należy wysuszyć i wygrzać                               
przy zastosowaniu lancy gorącego powietrza. 
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona)                               
po obu stronach szczeliny, pasem o szerokości ok. 1,0 m. 

5.6 Wprowadzanie wkładek do szczelin 
Wykonanie uszczelnienia wkładkami z tworzywa powinno być zgodne z zaleceniami producenta 
wkładek, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych zaleca się wykonać następujące czynności: 

 ukosowanie (frezowanie) krawędzi szczelin, w przypadku gdy nie było to uprzednio wykonane; 
zaleca się aby ukosowanie miało wymiary 3x3 mm lub większe, 

 oczyszczenie szczeliny po ukosowaniu według ustaleń punktu 5.5; dopuszcza się oczyszczenie 
wodą pod ciśnieniem i wydmuchanie szczeliny gorącym powietrzem pod wysokim ciśnieniem, 

 ewentualne włożenie w dolną węższą część szczeliny wkładki ochronnej (kord) ze sznura 
uszczelniającego, w przypadku gdy przewiduje to dokumentacja projektowa, 

 zagruntowanie ścian szczeliny środkiem zwiększającym przyczepność (np. klejem) jeśli wymaga 
tego producent wkładek, 

 maszynowe umieszczenie w szczelinie wkładek z tworzywa za pomocą zaciskarki lub innego 
sprzętu specjalistycznego, zaleconego przez producenta wkładek. 

Przy umieszczaniu wkładek w szczelinie zaleca się: 

 zastosować wkładki o szerokości zaleconej przez producenta, np. co najmniej 40% większej                 
niż szerokość szczeliny, 

 dokonywać łączenia (przedłużania) wkładek klejem szybkosprawnym, 

 wcisnąć górną powierzchnię wkładki tak, aby znajdowała się 3÷5 mm poniżej powierzchni jezdni 
(zwykle na głębokość ukosowania krawędzi szczeliny). 

Jeśli przewiduje się krzyżowanie wkładek w szczelinach to sposób połączenia należy wykonać według 
zaleceń producenta, np. na wkładkach w szczelinach poprzecznych (zwykle układanych jako 
pierwsze) wykonać nacięcie do 2/3 wysokości profilu wkładki, a następnie zacisnąć je                                
na nienacinanych profilach podłużnych; w miejscu krzyżowania się profili można zastosować 
dodatkowe klejenie przy użyciu kleju beton-guma. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne, deklaracje 
zgodności itp. na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania 
wypełnienia szczelin i przedstawić je Inżynierowi do akceptacji. 

6.3 Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać szerokość i głębokość szczelin, które powinny być jednakowe               
na całej swej długości, a także sprawdzać  czystość szczelin po oczyszczeniu. Wizualnie i dotykiem 
należy sprawdzić, czy oczyszczone ścianki szczeliny nie zawierają żadnych niezwiązanych okruchów 
nawierzchni, ziaren kruszywa, pyłów oraz śladów wilgoci, a także śladów i plam olejowych. Jeżeli 
występują jakiekolwiek ślady wilgoci należy je usunąć lancą gorącego powietrza. Plamy olejowe 
należy wytrawić odpowiednimi rozpuszczalnikami. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania określone pkt 6 dały wyniki pozytywne oraz został wykonany zakres 
prac określony w dokumentacji. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

brak 

 


