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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Część opisowa do specyfikacji technicznej wykonania robót dla budowy zespołu basenów 

letnich zewnętrznych  wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi 
zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie obiektu tj. budynkami prefabrykowanymi 

kontenerowymi zaplecza sanitarnego, socjalnego i technologicznego wraz z instalacjami 
wewnętrznymi  i zagospodarowanie terenu (w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla 

niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty obsługowe, miejsce gromadzenia  
odpadów stałych, zewnętrzna instalacja  technologiczna, energetyczna z oświetleniem 

terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a także  elementy małej 
architektury.  

 

I. Stan formalno-prawny 
 

1. Inwestor:   Gmina Grodków 
   ul. Warszawska 29 
        49-200 Grodków  

  
2.   Projektanci:   mgr inż. arch.  Anna Jando-Roztoczyńska 

   mgr inż. Wojciech Wolak 
   inż. Kazimierz Litwin  
   mgr inż. Paweł Piękoś      
 

3.   Opracowanie: Krystian Labak 
 
  

II. Podstawa opracowania 
 

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
2. Wizja lokalna. 
3. Dokumentacja techniczna. 
 

KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 
 

Dział 
45000000-7 Prace budowlane 
 
Grupa 
452000009 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Klasa 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45340000-2 Instalowanie sprzętu ochronnego 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 
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Kategoria 
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
  elektrycznych 
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45313000-4 Instalowanie wind 
45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45316200-7 Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45323000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 
45324000-4 Tynkowanie 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
45333000-0 Roboty instalacyjne  
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432000-4 Kładzenie i układanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45441000-0 Roboty szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
 
 
Spis zawartości: 
B.00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
B.01.00.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 
B.02.00.00 – ROBOTY ZIEMNE 
B.03.00.00 – ZBROJENIE BETONU 
B.04.00.00 – BETON 
B.04a.00.00 – PREFABRYKATY 
B.05.00.00 – KONSTRUKCJE DREWNIANE I KOMPOZYTOWE 
B.06.00.00 – ROBOTY POKRYWCZE 
B.07.00.00 – KONSTRUKCJE STALOWE 
B.14.00.00 – ROBOTY IZOLACYJNE 
B.15.00.00 – MONTAŻ KONTENERÓW  
B.16.00.00 – ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
B.16a.00.00 – ISTALOWANIE OGRODZENIA 
B.17.00.00 – SYSTEMOWE BASENY NAPOWIERZCHNIOWE 
B.18.00.00 – CHODNIKI, PLACE Z BRUKOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 
B.18a.00.00 – BETON ASFALTOWY AC16 
B.19.00.00 – INSTALACJE SANITARNE  
B.20.00.00 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
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III. Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 00.00.00 
 
3.1. Warunki wstępne  
 
3.1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych dla budowy zespołu basenów letnich zewnętrznych  wraz z niezbędnymi 
urządzeniami techniczno-budowlanymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie 
obiektu tj. budynkami prefabrykowanymi kontenerowymi zaplecza sanitarnego, socjalnego                
i technologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi  i zagospodarowanie terenu (w tym 
dojścia w postaci chodników i ramp dla niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty 
obsługowe, miejsce gromadzenia  odpadów stałych, zewnętrzna instalacja  technologiczna, 
energetyczna z oświetleniem terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej),                  
a także  elementy małej architektury. 
 
3.1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do SIWZ i należy ją stosować  
w zleceniu i wykonaniu robót. 

 
3.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
3.1.4. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, lokalizację i współrzędne 
punków osnowy do wytyczenia geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Na Wykonawcy spoczywa 
obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do czasu zakończenia robót  
i odbioru końcowego. 

 
3.1.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe 
przekazane przez Inspektora Nadzoru są częścią umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru,  
w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień. 
W przypadku niejasności odczyt wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dostarczoną 
dokumentacją i Specyfikacją.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji będą uważane za wartości 
docelowe, od których możliwe są odchylenia w ramach określonych normowo tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać wartości tolerancji 
normowych dla poszczególnych rodzajów robót. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną 
oraz Specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały 
takie zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 

 
3.1.6. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał niezbędne tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, a w tym: ogrodzenia, oświetlenie, poręcze, rusztowania, środki ochrony 
robót, wygody społeczności lokalnej i innych.  
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści poprzez zainstalowanie określonej  
w przepisach szczególnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru. 
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę umowną. 
3.1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie; 

- utrzymywać teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojącej,  
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz własności prywatnej i społecznej 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
sposobu jego działania w związku z wykonywaniem kontraktu. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami, pyłami i substancjami 

mogącymi pogorszyć stan środowiska,  
- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru. 

 
3.1.8. Ochrona pożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej w trakcie wykonywania kontraktu. 
Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej 
wymaganego przepisami szczegółowymi na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 
składowane i zabezpieczone przed osobami niepowołanymi w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy i powinien posiadać 
odpowiednie ubezpieczenie od następstw pożaru na terenie budowy. 

 
3.1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia nie mogą być dopuszczone 
do użycia w wykonawstwie robót.  
Nie dopuszcza się również stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania 
o stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte podczas wykonywania robót muszą posiadać aprobatę 
techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska, których szkodliwość zanika po wykonaniu robót 
mogą być użyte pod rygorem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę właściwych 
organów na ich wbudowanie. 
Jeśli Wykonawca wbudował w budynek materiały szkodliwe dla środowiska zgodnie  
z dokumentacją projektową i specyfikacją oraz na życzenie Inspektora Nadzoru  
i spowodowało to zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
3.1.10. Ochrona własności prywatnej i publicznej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców urządzeń 
potwierdzenie informacji przekazanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji w terenie. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w harmonogramie robót przerw czasowych 
na roboty wymagające przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie władze i zarządców lub właścicieli 
sieci o zamiarze ich przełożenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i właściciela lub zarządcę sieci 
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oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy w dokonaniu 
naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni 
ziemi, napowietrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez 
Zamawiającego. 

 
3.1.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponadgabarytowych uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do ich przewozu i o każdorazowym takim przewozie 
powiadomi Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń uszkodzonych  
w wyniku takiego przewozu. 
 
3.1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Obowiązkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
wg odrębnych przepisów. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt, odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Ustala się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
3.1.13. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały  
i urządzenia używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac 
(do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób, aby 
elementy budowli i cały teren były w stanie zadowalającym przez cały czas, aż do momentu 
odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru jest zobowiązany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego 
polecenia. 

 
3.1.14. Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z procesem budowlanym  
Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi przepisami wydanymi przez 
władze centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, które w jakikolwiek sposób 
związane są z robotami prowadzonymi na placu budowy i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac. 
Wykonawca przestrzegał będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod oraz będzie w sposób ciągły informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie niezbędnych zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
3.2. Materiały 

 
3.2.1. Źródła pozyskiwania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa, atesty lub próby badań laboratoryjnych oraz ewentualnie 
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenia. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnych badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

 
 
3.2.2. Inspekcja źródeł pozyskiwania materiałów 
Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie inspekcję źródła pozyskiwania 
materiałów w celu sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów z wymogami. 

 
3.2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy lub złożone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich wartość zostanie 
przeszacowana jak wartość dla robót w których zostały wykorzystane. Każdy rodzaj robót,  
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
3.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu 
BIOZ lub w miejscach poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
3.2.5. Wariantowe zastosowanie materiałów 
Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidują zastosowanie materiałów 
wariantowych o parametrach równoważnych do zaprojektowanych wymienionych  
w odpowiednich tabelach równoważności. Użycie materiału wariantowego może nastąpić 
po ocenie jego równoważności przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Projektantem na 
podstawie odpowiednich tabel równoważności w terminie min. 3 tygodni przed planowanym 
jego wbudowaniem. Termin powyższy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności 
sprawdzenia jego parametrów poprzez wykonanie odpowiednich badań lub w przypadku 
opóźnienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentów dopuszczających 
wyrób do stosowania w budownictwie na terenie RP. 
Wybrany i zaakceptowany materiał zamienny nie może być później zmieniony bez zgodny 
Inspektora Nadzoru. 

 
3.3. Sprzęt 
Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu 
nie gwarantującego zachowania zasad BHP lub warunków umowy. 

 
3.4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w tempie gwarantującym 
wywiązanie się Wykonawcy z terminu zakończenia prac. 
Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego 
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu 
wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdów do ruchu. 

 
3.5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją 
techniczną i Specyfikacją oraz za jakość zastosowanych materiałów, wykonanych przez 
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siebie lub podwykonawców robót i ich zgodność z dokumentami budowy, projektem 
organizacji prac i planem BIOZ. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót muszą posiadać formę pisemną i będą oparte na wymaganiach sformułowanych  
w dokumentacji projektowej, specyfikacji, a także na przedmiotowych normach  
i wytycznych. 
Odrzucenie materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie wyników 
badań, norm przedmiotowych, niezgodności z atestem, braku odpowiednich cech 
wytrzymałościowych, doświadczenia z przeszłości, wyników badań naukowych oraz innych 
czynników wpływających na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
3.6. Kontrola jakości robót 

 
3.6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym zostaną przedstawione 
zamierzone sposoby wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową dokumentacją techniczną oraz 
specyfikacją. 
Program powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia prac, 
- organizację prac w zakresie BHP, 
- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  
- system (sposób i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań. 

 
3.6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem żeby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  
i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel 
kontroli jakości, laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach  
i wytycznych dotyczących poszczególnych zakresów prac. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy służący kontroli jakości posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń i sprzętu oraz metod badawczych. 
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Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy gdy niedociągnięcia te zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ich 
odpowiednia jakość i procedura. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.  
3.6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na 
zlecenie Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
3.6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku gdy normy nie obejmują wymaganego badania stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
3.6.5. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

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

b) aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą dany materiał, 
c) deklarację zgodności z Polską Normą, 
d) deklarację zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych normami  

i oddzielnymi aprobatami technicznymi, 
e) zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na terenie RP wydaną 

przez upoważniony do tego urząd. 
 W przypadku materiałów dla których wymagane są ww. dokumenty, każda dostarczona 
partia materiałów użytych do robót będzie posiadać taki dokument, określający w sposób 
jednoznaczny jego cechy. 
Produkty przemysłowe (beton, zaprawa, itp.) muszą posiadać wydane przez producenta 
dokumenty dla każdej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badań każdej partii 
produktu. 
Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą zostać odrzucone w procesie 
akceptacji materiałów przez Inspektora Nadzoru. 

 
3.6.6. Dokumenty budowy 
 
3.6.6.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę  
i Zamawiającego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie  
z obowiązującym prawem na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
muszą być prowadzone czytelnie, dokonywane trwałą techniką w porządku 
chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,  
a w razie potrzeby Projektanta. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jakości  

i harmonogramu robót,  
- terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebiegu robót, 
- trudności i przeszkód w prowadzeniu prac, 
- okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę w okresie prowadzenia robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w zakresie warunków klimatycznych, 
- zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wymagać będą ustosunkowania się przez 
Inspektora Nadzoru w jak najszybszym terminie. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska w przedmiotowej sprawie. 
Wpis Projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru. 
Projektant nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy, a jego uwagi 
Wykonawca uwzględni po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 
3.6.6.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
3.6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do protokołu odbioru robót i winny być udostępniane Inspektorowi 
Nadzoru na każde żądanie. 

 
3.6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

- pozwolenie na budowę,  
- protokół przekazania budowy,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
- ewentualne umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi.  
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3.6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającemu. 

 
3.7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i specyfikacją w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
według umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
W przypadku określenia w umowie transz procentowych lub comiesięcznej płatności za 
wykonane prace, książka obmiarów będzie podstawą oszacowania zaawansowania prac. 
Obmiary muszą być dokonywane z częstością dostosowaną do formy płatności za 
wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalającym na weryfikację wpisów przez Inspektora 
Nadzoru, a także w każdym innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcę. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiarów urządzenia i sprzęt pomiarowy. Jeśli 
wymagają tego przepisy odrębne urządzenia i sprzęt muszą posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Obmiary będą przeprowadzone przed każdym częściowym lub ostatecznym 
odbiorem etapów prac, a także w przypadku dłuższej przerwy w ich wykonywaniu. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie ich wykonywania. 
Odbiór robót podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy dokonywać w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości powinny być poparte odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w książce obmiarów lub jako załączniki do niej. 

 
3.8. Odbiór robót 

 
3.8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
3.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu i musi zostać 
wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 
Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposób zwyczajowo przyjęty 
(telefonicznie, faksem, e-mail). Odbioru należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
badań, atestów i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji. 
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3.8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac. Odbioru 
częściowego należy dokonać w oparciu o zasady określone rozdz. III.8.  
3.8.3. Odbiór ostateczny robót 

 
3.8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
określonych w pkt. 4.2. rozdz. III.8 specyfikacji. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  
i specyfikacją.  
W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających 
komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione 
przez Inspektora Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja odbiorowa. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
branżach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową, specyfikacją 
bądź normami z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma większego wpływu na 
walory bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji obiektu, Komisja może dokonać 
określonych w umowie potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

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

– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została wykonana w trakcie realizacji kontraktu, 

– specyfikację wykonania i odbioru robót, 
– oryginały dziennika budowy i książki obmiarów, 
– wyniki pomiarów, przeglądów oraz sprawdzeń, 
– atesty, deklaracje zgodności oraz certyfikaty dla wbudowanych materiałów, 
– protokoły przekazania oraz uruchomienia urządzeń, 
– protokoły prób szczelności instalacji, 
– inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonanych prac, 
– inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa.  

W przypadku gdy Komisja uzna iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą określi nowy termin odbioru końcowego. 

 
3.8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem ewentualnych 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny należy dokonać na podstawie oceny wizualnej w oparciu  
o zasady opisane w rozdz.III.8. niniejszej specyfikacji. 
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3.9. Podstawa płatności  
 

3.9.1. Ustalenia ogólne 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową podstawą rozliczenia jest książka obmiarów 
prowadzona przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość(kwota) 
podana przez Wykonawcę w ofercie. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową 
dokumentacją projektową, specyfikacją oraz przepisami prawnymi i polskimi normami. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzęt wraz z kosztami towarzyszącymi, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- koszty ubezpieczenia placu budowy, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
3.9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, 
dokumentacji projektowej i specyfikacji muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 
3.10. Zestawienie podstawowych przepisów prawnych i norm dotyczących 
wykonania i odbioru robót 
 
Wykonanie i odbiór robót należy opierać na warunkach określonych w przepisach prawnych 
oraz polskich normach, a w szczególności wymienionych poniżej. 

 
3.10.1. Podstawowe przepisy techniczno-budowlane związane z projektowaniem 
Podstawowe przepisy techniczno-budowlane związane z projektowaniem są określone  
w następujących aktach prawnych: 

 
3.10.1.1. Prawo budowlane 
 
Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane". Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89, 
poz.414, 
Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r, Nr 106, poz. 1126  

 
Dz. U. z 1995 r. Nr 25. poz. 133 
Rozporządzenie z dnia 21 lutego 1995 r. 
Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne 
obowiązujące w budownictwie.  
 
M.P. 1996 nr 19 poz. 231 
Zarządzenie z dnia 12 marca 1996 r. 
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi.  
 
Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 
Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Rodzaje obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po 
przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. 
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Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 
Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. 
Szczegółowy zakres i forma planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1263 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna. 
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1985 r. Nr 12, poz. 49  
 
Dz. U. z 2001 r. Nr 128. poz. 1407 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. 
Zm.: ustawa o Inspekcji Sanitarnej oraz niektóre ustawy.  
 
Dz. U. z 2002 r. Nr 174. poz. 1425 
Rozporządzenie z dnia 17 października 2002 r. Nadanie inspektorom Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uprawnień do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego. 
 
Dz. U. z 1998 r. Nr 21.poz. 94 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
 
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, POZ. 1650 Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 
Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844  
 
Dz. U. z 2003 r. Nr 47. poz. 401 
Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
 
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 404 
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. Państwowa Inspekcja Pracy. Tekst pierwotny:  
Dz. U. z 1981 r. Nr 6, poz. 23 
Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r, Nr 54, poz. 276 
 
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpożarowa, 
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351  
 
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 
Rozporządzenie z dnia 24 lipca 2009 r. 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.  
 
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 
Rozporządzenie z dnia 7 czerwiec 2010 r. 
Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
 
Dz. U. z 2003 r. Nr 121. poz. 1137 
Rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. 
Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
Uprawnienia budowlane 

 
Dz.U.z2002r.Nr62.poz.565 
Rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2002 r. Wzory i sposób prowadzenia centralnych rejestrów 
osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych 
z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. 
 
3.10.1.2. Zamówienia publiczne 
Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych. 
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Dz. U. z 2004 r. Nr 130. poz. 1389 
Rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r, Określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
 
Dz.U. 2012 poz. 365 
Rozporządzenie z dnia 28 marca 2012 r. Szczegółowy zakres i forma dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
program funkcjonalno-użytkowy. 

 
3.10.1.3. Przepisy ogólne Prawo Budowlane 

 
Dz. U. z 2003 r. Nr 120. poz. 1130 
Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Wzór i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych.  
 
Dz. U. z 2002 r. Nr 108. poz. 953 Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. 
Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 
Dz. U. z 2001 r. Nr 138. poz. 1554 
Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 r. Rodzaje obiektów budowlanych, przy których 
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
M.P. 1996 nr 19 poz. 231 Zarządzenie z dnia 12 marca 1996 r. Dopuszczalne stężenia  
i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
 
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 888 
Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Rodzaje obiektów budowlanych, do użytkowania 
których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. 

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 
Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. Szczegółowy zakres i forma planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134 
Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003r. książka obiektu budowlanego. 
 
Dz. U. z 2002 r. Nr 75. poz. 690 
Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

3.10.1.4. Wyroby budowlane 
Dz. U. z 2004 r. Nr 92. poz. 881 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane.  
 
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182 Rozporządzenie z dnia 2 września 2009 r. 
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
 
Dz. U. z 2004 r. Nr 198. poz. 2041 
Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich 
znakiem budowlanym. 
 
Dz.U. 2013 poz. 898 Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Systemy oceny zgodności, 
wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 
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Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486 
Rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r. 
Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. 
 
Dz.U. 2013 poz. 898 
Rozporządzenie z dnia 14 października 2004 r. Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie 
jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania.  
 
Dz. U. z 2004 r. Nr 249. poz. 2497 Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2004 r. 
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania.  
 
M.P. 2004 nr 48 poz. 829 Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r. 
Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do 
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych. 
 
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Rozporządzenie z dnia 24 lipca 1998 r.  
Określenie wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej.  
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
 
Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw. 

 
3.10.1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Dz. U. z 1998 r. Nr 21. poz. 94 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 
 
Dz.U.2006.75.524 
Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2002 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali.  
 
Dz. U. z 1996 r. Nr 114. poz. 545 Rozporządzenie z dnia 10 września 1996 r. 
Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.  
 
Dz.U.z1996r.Nr62.poz.290 Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r.  
Uprawnienia rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady opiniowania 
projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz tryb 
powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców. 
 
Dz, U. z 2003 r. Nr 169. poz. 1650 
Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 
 
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 825 
Rozporządzenie z dnia 28 lipca 1998 r. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
oraz sposób ich dokumentowania, a także zakres informacji zamieszczanych w rejestrze 
wypadków przy pracy. 
 
Dz. U. z 2001 r. Nr 118. poz. 1263 
Rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  
i drogowych.  
 
Dz. U. z 2003 r. Nr 47. poz. 401 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  



 

18 

 

Dz. U. z 1954 r. Nr 13. poz. 51 Rozporządzenie z dnia 19 marca 1954 r. Bezpieczeństwo  
i higiena pracy przy obsłudze przenośników.  
 
Dz. U. z 1999 r. Nr 80. poz. 912 Rozporządzenie z dnia 17 września 1999 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.  
 
Dz. U. z 1999 r. Nr 75. poz. 846 Rozporządzenie z dnia 6 września 1999 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów 
płynnych.  
 
Dz. U. z 1993 r. Nr 96. poz. 437 Rozporządzenie z dnia 1 października 1993 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych.  
 
Dz. U. z 1994 r. Nr 21.poz. 73 Rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1994 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody  
i oczyszczania ścieków. 
 
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 376 
Rozporządzenie z dnia 20 marca 1954 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.  
 
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824 Rozporządzenie z dnia 14 październik 2005.  
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich 
wyrobów.  
 
Dz. U. z 2000 r. Nr 40. poz. 470 Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych.  
 
Dz. U. z 2000 r. Nr 26. poz. 313 Rozporządzenie z dnia 14 marca 2000 r, 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
 
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460 
Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. 
Rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 
 
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 740 
Rozporządzenie z dnia 30 lipca 2002 r. Wykaz chorób zawodowych, szczegółowe zasady 
postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób 
zawodowych oraz podmioty właściwe w tych sprawach. 
 
Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589 
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Tekst pierwotny:  
Dz. U. z 1981 r. Nr 6, poz. 23 Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276 

 
3.10.1.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpożarowa. Tekst pierwotny:  
Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 
Rozporządzenie z dnia 24 lipca 2009 r. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi 
pożarowe.  
 
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2010 r. 
Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
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Dz. U. z 2007 r. Nr 86. doz. 579 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne  
i ich usytuowanie. 
 
Dz. U. z 1999 r. Nr 43. poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie  
 
Oraz wszystkie inne obowiązujące przepisy i normy prawne niezbędne do wykonania 
zadania. 

 
3.10.1.7. Normalizacja 
Normy ogólne 
PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogólne. Oznaczenia 

podstawowych wielkości. 
PN-B-01025:2004 Rysunek Budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych. 
PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-

budowlanych. 
PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych. 
PN-B-01037:1994 Projekty budowlane. Zasady rzutowania 
PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne. 
PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe  

i sprężone. 
PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane. 
PN-64/B-01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe. 
PN-86/8-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne  

i zasady koordynacji modularnej. 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia 

pojazdami. 
PN-86/B-02005 Obciążania budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami  

i wciągnikami. 
PN-80/B-
02010/Az1:2006 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

PN-77/B-02011 Obciążenie w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-87/B-02013 Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 

oblodzeniem. 
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 
PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 

temperaturą. 
PN-EN ISO 
6946:2004 

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. 
PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne. 
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
PN-EN ISO 
13943:2002 

Bezpieczeństwo pożarowe Terminologia 

PN-EN 60617-
2:2003 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 2: Elementy symboli, 
symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego zastosowania 

PN-EN 60617-
3:2003 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Cześć 3: Przewody i osprzęt 
łączeniowy 

PN-EN 60617-
6:2004 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 6: Wytwarzanie  
i przekształcanie energii elektrycznej 
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PN-EN 60617-
7:2004 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 7: Aparatura 
łączeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa 

PN-EN 60617-
8:2002 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 8: Przyrządy 
pomiarowe, lampy i sygnalizatory 

PN-EN 60617-
11:2004 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 11: Architektoniczne i 
topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka  
z maszyną oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady 
systemu alfanumerycznego 

 
Normy szczegółowe BRANŻA BUDOWLANA 
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe  

i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto-nowe  

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie 
PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie  

i wykonanie 
PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych  

i żebrowych Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN/B-03263-1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, wykonywane z kruszywowych 

betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone Obliczenia statyczne  

i projektowanie 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania 

podstawowe. 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego, porowatego. 
Wymagania i badania. 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej  
i cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. 
Wymagania i badania. 

PN-78/B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badanie radiograficzne. 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk 
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji 

wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie powierzchni stalowych. Ogólne wytyczne 
PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwane cieplnie. Cynk, 

aluminium i inne stopy. 
 

BRANŻA SANITARNA 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 
PN-85/B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/B-10726 Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych. Wymagania  

i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania  

i oznaczenia. 
PN-75/B-01420 Ciepłownictwo. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia na mapach  

i planach. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu 
 otwartego. Wymagania. 
PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania. 
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury  

i urządzeń. Wymagania i badania. 
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  

i użyteczności publicznej. Wymagania. 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-91/B-10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 753-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
PN-EN 1501-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Wymagania dotyczące rur, 
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kształtek i systemów PVC. 
PN-71/B-02710 Kanalizacje zewnętrzna. Przekroje kanałów ściekowych 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-S-022204:1997 Odwodnienie dróg. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 

pomocnicze 
PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
PN-68/H-74301 Rurociągi i armatura. Śruby, nakrętki, tuleje wyrównawcze do połączeń 

kołnierzowych. Wymagania ogólne. 
 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 
PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - Wymagania  

i badania central 
PN-E-085141999 Prace pod napięciem - Wytyczne dotyczące planów zapewnienia jakości 
PN-E-
90410:1994/Az1:19
99 

Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na 
napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV - Ogólne wymagania  
i badania (Zmiana Az1) 

PN-E-90500-1:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe  
nie przekraczające 450/750 V - Wymagania ogólne 

PN-E-90500-2:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe  
nie przekraczające 450/750 V - Metody badania 

PN-E-90500-3:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe  
nie przekraczające 450/750 V - Przewody bez powłoki do układania na stałe 

PN-E-90500-4:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe  
nie przekraczające 450/750 V - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do 
układania na stałe 

PN-E-90500-
5:2001/A2:2002(U) 

Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe  
nie przekraczające 450/750 V - Przewody do odbiorników ruchomych  
i przenośnych (sznury) (Zmiana A2) 

PN-E-90500-
11:2001/A1:2002(U) 

Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 450/750 V - Przewody do opraw oświetleniowych (Zmiana A1) 

PN-E-90550-1:2001 Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe  
nie przekraczające 450/750 V - Część 1: Wymagania ogólne 

PN-E-90550-3:2001 Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe  
nie przekraczające 450/750 V - Część 3: Przewody o izolacji  
z ciepłoodpornej pumy silikonowej 

PN-E- 
93207:1998/Az1:19
99 

Sprzęt elektroinstalacyjny - Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2 - Wymagania i 
badania (Zmiana Az1) 

PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych –  
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 500 V i prądy 
znamionowe 32 A i 63 A ze stykami prostokątnymi w układzie kołowym 

PN-IEC 60364-
1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot  
i wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-4-
41:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa 

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 przez obniżenie napięcia 

PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne - Oświetlenie elektryczne obiektów 
energetycznych 

PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia 
PN-75/E-02109 Silniki elektryczne małej mocy - Znamionowe moce i prędkości obrotowe 
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PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne - Metody badań - Postanowienia ogólne 
PN-92/E-04160.72 Przewody elektryczne - Metody badań - Próby napięciowe 
PN-83/E-04160.73 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary oporności izolacji 
PN-73/E-04160.77 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiar pojemności elektrycznej 

przewodów telekomunikacyjnych 
PN-73/E-04160.81 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary parametrów falowych 
PN-73/E-04160.82 Przewody elektryczne - Metody badań - Badania niejednorodności 

transmisyjnej 
PN-73/E-04160.85 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary tłumienności 

przesłuchowych 
PN-88/E-04222 Liczniki indukcyjne energii elektrycznej - Badania odbiorcze 
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Oprzewodowanie 
PN-E-05111:1999 Normalizacja wymiarów zacisków aparatury rozdzielczej i sterowniczej 

wysokiego napięcia 
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 

1 kV 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie  

i budowa 
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte - Wytyczne badania  

w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia 
wewnętrznego 

PN-91/E-06160.20 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Wymagania dodatkowe dotyczące 
bezpieczników przemysłowych przeznaczonych do obsługi przez osoby 
upoważnione 

PN-IEC 60364-4-
46:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie 

PN-IEC 60364-4-
47:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-
442:1999 

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

PN-IEC 60364-4-
443:1999 

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

PN-IEC 60364-4-
444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed 
zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych 

PN-IEC 60364-4-
473:1999 

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

PN-IEC 60364-4-
482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony 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-
52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-
53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 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-
523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 
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przewodów 
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 60364-5-
548:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych 

PN-IEC 60364-6-
61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - 
Sprawdzanie odbiorcze 

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-
706:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi 

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych 

PN-IEC 61111:2002 Chodniki elektroizolacyjne 
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - zasady ogólne 
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IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY 
ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE B.01.00.00 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla budowy zespołu basenów letnich 
zewnętrznych  wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi zapewniającymi 
prawidłowe funkcjonowanie obiektu tj. budynkami prefabrykowanymi kontenerowymi 
zaplecza sanitarnego, socjalnego i technologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi                                      
i zagospodarowanie terenu (w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla 
niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty obsługowe, miejsce gromadzenia  
odpadów stałych, zewnętrzna instalacja  technologiczna, energetyczna z oświetleniem 
terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a także  elementy małej 
architektury. 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01.00. – Rozbiórki 
B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych 
B.01.01.02. – Rozbiórki obiektów inżynierskich 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt w odpowiednim stanie technicznym . 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Odpady utylizować zgodnie z zapisami ustawy o odpadach oraz aktach wykonawczych  

5. Wykonanie robót . 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 

teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

5.2.1. Rozbiórka ogrodzenia, rurociągów , elementów stalowych    i zasieków 

(1) Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie 
elementów w miejscu składowania. 
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(2) Fundamenty betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  
Uzyskany gruz wywieźć i utylizować zgodnie z zapisami prawa . 

(3) Wykopy zasypać gruntem rodzimym. Teren splantować. 

Teren splantować. Nadmiar gruntu odwieźć na wskazane przez Inżyniera miejsce na 
odległość do 4 km. 

 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. oraz w 
wymaganiach ogólnych 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.01.01.01. – Rozbiórki– [m 3 kubatury obiektów] 
B.01.01.0. – Rozbiórki obiektów inżynierskich – [mb ] 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania nie przewiduje się . 
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V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY 
ZIEMNE B.02.00.00 

5.1. Wstęp 
 

4.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych dla budowy zespołu basenów letnich zewnętrznych  
wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi zapewniającymi prawidłowe 
funkcjonowanie obiektu tj. budynkami prefabrykowanymi kontenerowymi zaplecza 
sanitarnego, socjalnego i technologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi                                      
i zagospodarowanie terenu (w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla 
niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty obsługowe, miejsce gromadzenia  
odpadów stałych, zewnętrzna instalacja  technologiczna, energetyczna z oświetleniem 
terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a także  elementy małej 
architektury. 
 

4.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 4.1.1. 
 

4.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
B.02.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy. 
B.02.02.03. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne. 
B.02.03.00. Zasypki. 
B.02.04.00. Transport gruntu. 

 

4.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2. Materiały 
 
4.2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują 
Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów  
w osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice 
stalowe. Mogą to być na przykład często spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, 
EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop 
przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku 
wykorzystania ścianek jako elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania 
założone w projekcie technicznym. 

 

4.2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.021.02 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania 
dotyczące pospółek: 
- uziarnienie do 50 mm, 
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- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2%. 

 

 

4.2.3. Wykonanie podkładu 

Do wykonania podkładu wg B.02.02.03. należy stosować piasek zwykły. 

 
4.2.4. Zasypanie wykopów 
Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 może być użyty grunt wydobyty  
z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. 
odpadki materiałów budowlanych itp. 
Parametry zasypki: 
-  max. średnica ziaren d<120 mm, 
-    wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
-   współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
-   zawartość części organicznych I<2%, 
-   odporność na rozpad <5%. 

 
4.2.5. Grunt do budowy nasypów i podbudów wg B.02.02-04 powinien posiadać następujące 
właściwości: 

- max. średnica ziaren d<120mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>3, 
- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
- pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
- odporność na rozpad <10%. 

4.3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.4.  Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 
4.5.  Wykonanie robót 
4.5.1. Wykopy wg B.02.01.00 

 

4.5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowym 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

 

4.5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz 



 

29 

 

mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 

być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 
4.5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 

4.5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 

 

4.5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00 
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Warunki 
wykonania podkładu pod fundamenty: 

- układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 
- układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 25 cm. 
- całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
- wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 

Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

 

4.5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki  
Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

- wkładanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
- przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 
- układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
- całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
- wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 
 

4.5.3. Zasypki wg B.02.03.00 
 

4.5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

4.5.3.2. Warunki wykonania zasypki: 
a) zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-

nych w nim robót. 
b) przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 
c) układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

- 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
- 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami, 
- 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi, 
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d) wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 
wg próby normalnej Proctora. 

e) nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane  
w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

4.6.  Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 4.5.1. do 4.5.4. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z wymienionymi  
w dokumencie normami. 
 

4.6.1. Wykopy wg B.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 

4.6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża, 
- materiał użyty na podkład, 
- grubość i równomierność warstw podkładu, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

 

4.6.3. Zasypki wg B.02.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały do zasypki, 
- grubość i równomierność warstw zasypki, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

 

4.7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- B.02.01.00 – wykopy – [m3] 
- B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 
- B.02.03.00 – zasypki – [m3] 
- B.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

4.8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

4.9.  Podstawa płatności 
B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  

i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału, 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
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B.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym  
z uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu, 
- przewóz na wskazaną odległość, 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
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V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZBROJENIE 
BETONU - B.03.00.00 

5.1.  Wstęp 
5.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro  
i prefabrykowanych dla budowy zespołu basenów letnich zewnętrznych  wraz z niezbędnymi 
urządzeniami techniczno-budowlanymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie 
obiektu tj. budynkami prefabrykowanymi kontenerowymi zaplecza sanitarnego, socjalnego               
i technologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi  i zagospodarowanie terenu (w tym 
dojścia w postaci chodników i ramp dla niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty 
obsługowe, miejsce gromadzenia  odpadów stałych, zewnętrzna instalacja  technologiczna, 
energetyczna z oświetleniem terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej),                  
a także  elementy małej architektury. 

 
5.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.1.1. 

 

5.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 
- B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II  

i A-IIIN. 
 

5.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

 

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2. Materiały 
5.2.1. Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa: 
a) klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, 
b) 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. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
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 

10–32 315 min. 345 16 d = 3a(90) 

B500 SP 10–32 500 min. 575 16 d = 3a(90) 
 
c) 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. 
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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. 
d) 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. 
e) 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 więk-
szego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

f) magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
g) badanie stali 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 Inspektor Nadzoru lub 
Kierownik Budowy. 

5.3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

5.4.  Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.5.  Wykonanie robót 
5.5.1. Wykonywanie zbrojenia 
5.5.1.1. 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. 

 
5.5.1.2.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. 
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5.5.1.3. 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 desko-
waniu. 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. 

5.6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz  
z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem przez 
Inspektora Nadzoru. 

5.7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia,  
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy 
t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 
drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

5.8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

 

5.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania 
ogólne”. 

 

5.8.2. Odbiór końcowy – wg SST G.00 

 

5.8.3. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

5.9.  Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 
teren robót. 
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VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BETON - B.04.00.00 

6.1.  Wstęp 
 

6.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich dla budowy zespołu basenów letnich zewnętrznych  
wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi zapewniającymi prawidłowe 
funkcjonowanie obiektu tj. budynkami prefabrykowanymi kontenerowymi zaplecza 
sanitarnego, socjalnego i technologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi  i 
zagospodarowanie terenu (w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla 
niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty obsługowe, miejsce gromadzenia  
odpadów stałych, zewnętrzna instalacja  technologiczna, energetyczna z oświetleniem 
terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a także  elementy małej 
architektury. 
 
6.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 6.1.1. 
 

6.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych 
kontraktem: B.04.01.00 Betony konstrukcyjne, B.04.02.00 Podbetony. 

6.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6.2. Materiały 
 

6.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
 
6.2.1.1. Cement 
Rodzaje cementu. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, 
tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
- tzw. „25” – do betonu klasy C8/10 do C16/20 
- tzw. „35” – do betonu klasy wyższej niż C16/20 

Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto wymaga się, aby cementy te 
charakteryzowały się następującym składem: 

- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%, 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%, 
- zawartość alkaliów do 0,6%, 
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%, 
- zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%. 

 
Opakowanie. Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe 
WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie, 
- nazwa wytwórni i miejscowości, 
- masa worka z cementem, 
- data wysyłki, 
- termin trwałości cementu. 
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Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone 
we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania wsypów i wysypów. 
 
Świadectwo jakości cementu. Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona 
w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
 
Akceptowanie poszczególnych partii cementu. Każda partia cementu przed jej użyciem do 
betonu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. Cement pochodzący z każdej 
dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres badań cementu 
pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko 
badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej 
zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy ww. kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty 
do betonu. 
 
 
Magazynowanie i okres składowania. Miejsca przechowywania cementu mogą być 
następujące: 

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

- dla cementu luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, 
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 

6.2.1.2. Kruszywo 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. Do betonu należy stosować kruszywo mineralne 
odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie 
powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
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- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji  
0–2 mm. 

 

6.2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 
 

6.2.2.1. Beton konstrukcyjny 
Wymagania co do parametrów betonu konstrukcyjnego muszą być zgodne z normą  
PN-EN 206:2014:  
Do wykonania prac projektuje się zastosowanie betonów konstrukcyjnych o markach: 
- C8/10 
- C20/25 
- C25/30 
- C30/37 

Elementy masywne ze względu na skurcz betonu dozbrajane w wytwórni włóknem 
polipropylenowym w ilości 0,6 kg/m3 mieszanki. 
Włókna polipropylenowe - właściwości  

 
6.2.2.2. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
- pospółka kruszona 0/40, 
- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

6.3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). 

6.4.  Transport 
6.4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
a) Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi  
(tzw. gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 

b) Czas transportu i wbudowania 
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 

Masa liniowa:  1,0 dtex*'  
Długość  ok. 12 mm  
Klasa  la  
Średnica  ok. 38 µm  
Kształt  proste  
Gęstość  ok. 0,9 g/cm3  
Powierzchnia właściwa  2 350 cm2/g  
Wytrzymałość  440 cN/tex  
Wpływ na konsystencję (urabiaIność) mieszanki betonowej z dodatkiem 4 kg/m3 

włókien  
11 s  

Nasiąkliwość  0%  
Temperatura deformacji  135oC  
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6.5.  Wykonanie robót 
 
6.5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normami  
PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 

6.5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
a) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością: 2% – przy dozowaniu cementu i wody, 3% – przy dozowaniu 
kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników 
powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

b) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy 
ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

c) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożli-
wiającej 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.  
W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji techno-
logicznej, 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. 

  d) 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. 
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Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-
kości 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. 

f) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  
i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno 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, 

- 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. 

g) 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. 

h) 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 
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: badanie składników betonu, badanie mieszanki 
betonowej, badanie betonu. 

 

6.5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

 

6.5.3.1. 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. 
 
6.5.3.2. 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. 
 
6.5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
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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. 
 

6.5.4. Pielęgnacja betonu 

 
6.5.4.1. 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 muszą być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
6.5.4.2. Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 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. 

 

6.5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

 

6.5.5.1. 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 min. 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. 

 
6.5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

- raki 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. 

 

6.5.6. Wykonanie podbetonu 



 

43 

 

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

6.6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. 

6.7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 

- B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
- B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 

6.8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających wg zasad podanych powyżej. 

6.9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 6.7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem  
i wyrównaniem powierzchni, 

- pielęgnację betonu, 
- rozbiórką deskowania i rusztowań, 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu. 
B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 
podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 
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VII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PREFABRYKATY - 
B.05a.00.00 
 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonywania i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych dla budowy zespołu 

basenów letnich zewnętrznych  wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi 

zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie obiektu tj. budynkami prefabrykowanymi 

kontenerowymi zaplecza sanitarnego, socjalnego i technologicznego wraz z instalacjami 

wewnętrznymi  i zagospodarowanie terenu (w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla 

niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty obsługowe, miejsce gromadzenia  

odpadów stałych, zewnętrzna instalacja  technologiczna, energetyczna z oświetleniem 

terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a także  elementy małej 

architektury. 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych. 
B. 05.01.00 Brodziki do płukania stóp. 
B. 05.02.00 Malowanie prefabrykatu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale 
oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo 
jakości (atest).    
 
Polimocznikowa membrana do nakładania pędzlem/wałkiem  
Polimocznikowa membrana to dwuskładnikowe, niezwykle trwałe 
membranypolimocznikowe do nakładania „na zimno” pędzlem, wałkiem lub natryskiem 
hydrodynamicznym. Do stosowania na dachach, balkonach, tarasach, gdzie 
wymagana jest odporność mechaniczna i doskonałe właściwości wodoszczelne. Tworzą 
gładką (bez pęcherzy), nieprzenikalną dla wilgoci powłokę, wykazującą zerową 
absorpcję wody oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Stworzone na bazie żywic 
alifatycznych jest w pełni odporna na promieniowanie UV i nie wymagają stosowania 
dodatkowych warstw nawierzchniowych. Mogą być również stosowane jako warstwa 
wykończeniowa i hydroizolacyjna na tarasach i balkonach.                                                                                                                             

6.  Kontrola jakości 
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań 
podanych w punkcie 2.0. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 

dla B.05.01.00 – 1 element wykonanego brodzika. 

8.  Odbiór robót 



 

46 

 

8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór końcowy 

8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9.  Podstawa płatności 
B.05.01.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 element, która obejmuje 
wykonanie i dostarczenie gotowych do wbudowania płyt oraz ich wbudowanie w 
miejsce montażu wraz ze wszystkimi czynnościami pomocniczymi . 

10.  Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06   Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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VII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KONSTRUKCJE 
DREWNIANE I KOMPOZYTOWE - B.05.00.00 

 
7.1. Wstęp 
7.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych i kompozytowych dla budowy zespołu 
basenów letnich zewnętrznych  wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi 
zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie obiektu tj. budynkami prefabrykowanymi 
kontenerowymi zaplecza sanitarnego, socjalnego i technologicznego wraz z instalacjami 
wewnętrznymi  i zagospodarowanie terenu (w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla 
niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty obsługowe, miejsce gromadzenia  
odpadów stałych, zewnętrzna instalacja  technologiczna, energetyczna z oświetleniem 
terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a także  elementy małej 
architektury. 
 
7.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 7.1.1. 
 
7.1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych i kompozytowych występujących  
w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- B.05.01.00 Montaż słupów drewnianych konstrukcyjnych, 
- B.05.02.00 Montaż słupów nośnych podestu, 
- B.05.03.00 Montaż płatwi, stężeń, zastrzałów, 
- B.05.04.00 Wykonanie podestów drewnianych (kompozytowych), 
- B.05.05.00 Wykonanie schodów drewnianych (kompozytowych), 
- B.05.06.00 Wykonanie balustrad drewnianych (kompozytowych) przy pomostach                          

i schodach, 
 
7.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 
 
7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Materiały 
 
7.2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją 
ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna 
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
a) B.05.01.00 - B.05.03.00 stosuje się drewno klasy K27 
b) B.05.04.00-B.05.06.00 stosuje się drewno klasy K33 według następujących norm 
państwowych: 
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
 
7.2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (MPa) 
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (MPa) podaje poniższa tabela. 
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Oznaczenie Klasy drewna 
 K27 K33 
Zginanie  27 33 
Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 
Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 
Ściskanie w poprzek włókien  7 7 
Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 
Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 
 
7.2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 
Dopuszczalne wady tarcicy podaje poniższa tabela. 
Wady Klasy drewna 
 K27 K33 
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 
Skręt włókien do 7% do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki 
i zbitki: 
a) głębokie 
b) czołowe 

 
 
1/3 
1/1 

 
 
1/2 
1/1 

Zgnilizna - niedopuszczalna 
Chodniki owadzie - niedopuszczalne 
Szerokość słojów 4 mm 6 mm 
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi 

zajmująca do 1/4 szerokości lub długości 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
     płaszczyzn 10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
     boków 5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
7.2.1.3. Wilgotność drewna 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne 
powinna wynosić nie więcej niż: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 12% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 12%. 
 
7.2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż  
+3 mm i –2 mm. 
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a) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm  
i –2 mm. 
 
7.2.1.5. Łączniki 
a) gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12. 
b) śruby, należy stosować: 

- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002, 
- śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121. 

c) nakrętki, należy stosować: 
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002, 
- nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

d) podkładki pod śruby, należy stosować: 
- podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010. 

e) wkręty do drewna, należy stosować: 
- wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, 
- wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503, 
- wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505. 
f) środki ochrony drewna, do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz 

zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki 
dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.: 

- środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
- środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
- środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

 
7.2.1.6. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być 
składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna 
być mniejsza niż 20 cm. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować  
w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
7.2.1.7. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego 
wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami 
szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
7.2.2. Kompozyt 
Wszystkie elementy kompozytowe powinny stanowić spójną całość w jednolitej kolorystyce. 
Wykończenie w kompozycie dotyczy: 

- pomostów, 
- budynków tymczasowych, 
- budynków technologii. 

Wykończenia łączeń powinny być wykonane w sposób estetyczny. W miejscach  
o skomplikowanych łączeniach, np. przy schodach terenowych lub wokół pomostu 
dopuszcza się wykonanie obróbek stalowych w miejscu systemowych, w sposób jednolity  
z obróbkami budynków technologii. 
 
7.2.2.1. Wykończenie pomostów, schodów, budynków 
Wykończenie tarasu pomostów, schodów (stopnice) oraz balustrad zaprojektowano z deski 
kompozytowej prefabrykowanej tarasowej: 

a) o wymiarach: szerokość 130 – 170 mm, wysokość 25 mm, długość dostosowana do 
pomostów, 

b) wykonanej z wysoko wyselekcjonowanej mączki drzewnej oraz PVC, 
c) wizualnie upodobniony do naturalnej deski, kolor orzech szczotkowany, 
d) obustronnie ryflowanej. 
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Wykończenie boczne pomostów (pionowe), schodów (podstopnice) oraz budynków 
tymczasowych i technologii zaprojektowano z deski kompozytowej prefabrykowanej 
elewacyjnej: 

a) o wymiarach: szerokość 100 – 130 mm, wysokość 14 mm, długość dostosowana do 
potrzeb, 

b) wykonanej z wysoko wyselekcjonowanej mączki drzewnej oraz PVC, 
c) wizualnie upodobniony do naturalnej deski, kolor orzech szczotkowany, 
d) obustronnie ryflowanej. 

Budynki tymczasowe – kontenery sanitarne, kontener ratownika i kontener kas – 
zaprojektowano jako obiekty kontenerowe, prefabrykowane. Technologia wykonania 
pozwala na wykończenie elewacji w sposób spójny z bocznymi ścianami pomostów – z deski 
kompozytowej elewacyjnej o rysunku drewna naturalnego, w kolorystyce jak wyżej. 
Budynki technologii – zaprojektowane w konstrukcji szkieletowej, drewnianej. Zewnętrzny 
element konstrukcji stanowi płyta OSB-3, wodoodporna z dodatkową warstwą hydroizolacji 
powłokowej np. PVC na łączeniach od strony narażonej na zachlapanie. Jako wykończenie 
zewnętrzne budynków technologii projektuje się materiał tożsamy z bocznymi ścianami 
pomostów oraz elewacją zabudowy kontenerowej – deskę elewacyjną kompozytową. 

 
7.3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu: 
– 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. 
 
7.4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
7.5. Wykonanie robót 
 
7.5.1.Zasady ogólne wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty należy 
prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
7.5.2. Więźba dachowa  
 
7.5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 
7.5.2.2. Wzorniki - dokładność 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 
lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
 
7.5.2.3. Wzorniki  
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 
projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
 
7.5.2.4. Odchyłki 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu 
krokwi, 
– w długości elementu do 20 mm, 
– w odległości między węzłami do 5 mm, 
– w wysokości do 10 mm. 
7.5.3. Okapy 
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7.5.3.1. Szerokości desek 
Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. Jednolita kolorystyka, zabezpieczenie wszystkich 

powierzchni narażonych na zalewanie. 
 
7.5.3.2. Łączenie desek 
Deski drewniane powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma 
gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3,5 razy większa od grubości desek. Deski 
kompozytowe montowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
7.5.3.3. Zabezpieczenie desek  
Powierzchnia desek drewnianych powinna być obustronnie zabezpieczona środkami 
ochrony. Deski kompozytowe zabezpieczone zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
7.5.4. Pomost 
Wszystkie elementy konstrukcyjne pomostu powinny być wykonane z drewna sosnowego  
w klasie II i III, czterostronnie strugane, bez ostrych krawędzi. Deski pomostowe jednostronnie 
ryflowane. Wszystkie elementy zabezpieczone środkami impregnacyjnymi. Wykończenie 
tarasu pomostu oraz ścian konstrukcji wykonane z deski kompozytowej zgodnie z wytycznymi. 
 
7.5.5. Impregnacja 
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników 
zewnętrznych, szkodników biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną  
z dopuszczonych metod impregnacji: 
- smarowanie, 
- natrysk, 
- krótkotrwałe moczenie, 
- głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała. 
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. 
Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, 
posiadać rękawice i maski. 
 
7.5.6. Złącza 
Złącza elementów więźby dachowej oraz podestu wg rysunków. Połączenia i rozmieszczenie 
łączników wg podanych w projekcie zasad. Niewłaściwe rozmieszczenie łączników może 
być przyczyną pękania drewna (katastrofy budowlanej). 
 
7.5.7. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami 
ochrony drewna. 
Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny być 
wykonywane na wyodrębnionym stanowisku roboczym, do którego powinny mieć dostęp 
tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach.  
Stanowisko robocze powinno: 
a) mieć powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju 
materiałów lub konstrukcji, 
b) być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót  
w warunkach minimalnego zagrożenia środowiska i osób wykonujących dany rodzaj ochrony 
drewna, 
c) umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom wykonujących 
roboty zabezpieczające, 
d) umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających  
z aktualnie obowiązujących przepisów, 
e) być wyposażone w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej, 
f) być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą wodę, środki 
myjące oraz zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej. 
Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby, które 
uzyskały pozytywną opinię lekarską do wykonywania tego typu robót. Pracownicy powinni 
być wyposażeni we właściwe okulary i odzież ochronną, która po zakończeniu pracy 
powinna być przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do 
przechowywania tej odzieży. 
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Zabezpieczenie drewna na budowie może być wykonywane metodą powierzchniowego 
zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie lub 
smarowanie. 
Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami ochrony 
drewna odpowiednio przygotowane.  
 
Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi środkami powinno być: 
a) oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkich rodzajów 
zanieczyszczeń, jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, powłoki malarskie itp. 
b) wilgotności nie większej niż 12% - w wypadku nasycania środkami olejowymi i o wilgotności 
10% w przypadku nasycania roztworami środków solnych; w przypadku stwierdzenia 
wilgotności większej od wartości podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia 
środkami ochronnymi powinno być dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie;  
w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się impregnowanie drewna  
o wilgotności do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania szczegółowej 
instrukcji określającej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre  
o wilgotności powyżej 30%, dopuszcza się impregnować wyłącznie przez kąpiel długotrwałą 
w roztworach o dużym stężeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kąpieli środków. 
Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi 
metodami: 
a) impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową powinna być wykonana wg instrukcji obsługi 
urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne, 
b) impregnacja metodą kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach (wannach) 
betonowych, metalowych, z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach 
dostosowanych do impregnowanych elementów. Długość kąpieli oraz temperatura kąpieli 
uzależniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu. 
c) impregnacja metodą smarowania powinna być stosowana przy niewielkim zakresie robót 
impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniający przy metodzie natrysku i kąpieli. 
Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 i więcej godzin w zależności od 
rodzaju środka i temperatury otoczenia. Powinno być przeprowadzone, za pomocą pędzli, 
miękkich szczotek itp. 
d) impregnacja metodą natrysku może być wykonywana za pomocą pistoletów 
natryskowych podłączonych do sprężarki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny natrysk,  
w odstępach do 2 i więcej godzin w zależności od rodzaju środka i temperatury otoczenia. 
 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z Zarządzającym realizacją umowy. 
 
7.6. Kontrola jakości robót 
 
7.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- jakości zastosowanego drewna, 
- jakości stopnia impregnacji drewna, 
- jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
- wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
- dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. Kontrola 
jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w dokumencie. Roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. 
7.6.2. Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót ciesielskich. 
Zarządzający realizacją umowy powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich atestów 
i certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem. 
 
7.7. Obmiar robót 
 
7.7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
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Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego, 
- 1 m2 wykonanej powierzchni. 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji B.05.01.00– ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
Dla pozycji B.05.02.00 i B.06.03.00 – powierzchnia wykonana w m2. 
 
7.8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót ciesielskich, 
- wykonanie konstrukcji pomostów basenowych z barierkami i schodami. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone  
w umowie. 
 
7.9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
7.10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
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VIII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY 
POKRYWCZE - B.06.00.00 

 
8.1. Wstęp 
 
8.1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
obróbek blacharskich dla budowy zespołu basenów letnich zewnętrznych  wraz z 
niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi zapewniającymi prawidłowe 
funkcjonowanie obiektu tj. budynkami prefabrykowanymi kontenerowymi zaplecza 
sanitarnego, socjalnego i technologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi  i 
zagospodarowanie terenu (w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla 
niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty obsługowe, miejsce gromadzenia  
odpadów stałych, zewnętrzna instalacja  technologiczna, energetyczna z oświetleniem 
terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a także  elementy małej 
architektury.  
 
8.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 8.1.1. 
 
8.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 
wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
- B.06.02.00 Obróbki blacharskie. 

 
8.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Wszystkie widoczne elementy obróbek blacharskich oraz elementy stalowe wyeksponowane 
w obiekcie malowane w jednolitej kolorystyce. 
 
8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
8.2. Materiały 
 
8.2.1. Wymagania ogólne 
 
8.2.1.1.5. Blacha stalowa ocynkowana  
Blacha stalowa ocynkowana biała wg norm: PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
 
8.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST) 
 
8.3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
8.4. Transport 
Wg SST 00.00. „Wymagania ogólne” niniejszej specyfikacji. 
 
 
8.6. Kontrola jakości 
 
8.6.1. Materiały izolacyjne 
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a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym. 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
8.7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót B.06.02.00 oraz B.06.03.00 – 1 mb wykonanych obróbek blacharskich. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.8. Odbiór robót 
 
8.8.1. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych.  
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za 
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 
8.8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania  
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– podłoża (deskowania i łat), 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po opadach 
deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
 
8.8.2.2. Odbiór pokrycia z blach, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
Odbiór pokrycia z blach, obróbek blacharskich powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
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- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 
 
8.9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
B.06.02.00 Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość mb obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
8.10. Przepisy związane 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 
Badania i wymagania przy odbiorze. 
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IX. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KONSTRUKCJE 
STALOWE - B.07.00.00 

9.1.  Wstęp 
 
9.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych dla budowy zespołu basenów letnich 
zewnętrznych  wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi zapewniającymi 
prawidłowe funkcjonowanie obiektu tj. budynkami prefabrykowanymi kontenerowymi 
zaplecza sanitarnego, socjalnego i technologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi  i 
zagospodarowanie terenu (w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla 
niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty obsługowe, miejsce gromadzenia  
odpadów stałych, zewnętrzna instalacja  technologiczna, energetyczna z oświetleniem 
terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a także  elementy małej 
architektury. 
 

9.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 9.1.1. 
 

9.1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
 

9.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 
 

9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

9.2.  Materiały 
 
9.2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

 

9.2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S355J2, S235 wg normy 
PN-EN 10025:2002 
a) Dwuteowniki wg normy PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach:  
- do 140 mm – 3 do 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 do 1,5 mm/m. 

b) Ceowniki wg normy PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
- do 80 mm – 3 do 12 m;  
- 80 do 140 mm – 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. 

c) Kątowniki wg norm: PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
- do 45 mm – 3 do 12 m;  
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- powyżej 45 mm – 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. 

d) Blachy 
 Blachy uniwersalne wg normy PN-H/92203:1994 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm i szerokościach  
160-700 mm oraz 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 normy 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 stoso-
wanie blach grubych. 
Blacha żebrowana wg normy 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. 
 
Bednarka wg normy 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. 
 
Pręty okrągłe wg normy 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 ww. normy. 

 

9.2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 
kwadratowe i okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej S355J2, S235 wg PN-EN 10025:2002.  
Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

 

9.2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. 
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwie-
nia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 
o grubości większej. 
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9.2.1.4. Odbiór stali na budowie  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 
- profil, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

 

9.2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie  

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

 

9.2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

9.2.2.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu metody 
MIG z użyciem drutu spawalniczego dobranego dla każdej z konstrukcji indywidualnie 
zgodnie z WPS zakładu produkcyjnego. Klasa zakładu min „I”.  
Drut spawalniczy powinien mieć: 

- zaświadczenie jakości, 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych, 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowią-

zujących norm i wymaganiami producenta. 
 

9.2.2.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
a) śruby z łbem sześciokątnym wg normy PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 

• stan powierzchni wg normy PN-EN 26157-3:1998 
• tolerancje wg normy PN-EN 20898-7:1997 
• własności mechaniczne wg normy PN-EN 20898-7:1997. 

b) śruby fundamentowe wg normy PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P i kotwy stalowe 
wklejane osadzane na żywicach epoksydowych.  
c) nakrętki sześciokątne wg normy PN-EN-ISO 4034;2002 
d) własności mechaniczne wg normy PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. normy  
PN-EN 20898-2:1998 
e) podkładki okrągłe zgrubne wg normy PN-ISO 7091:2003 
f) podkładki klinowe do dwuteowników wg normy PN-79/M-82009 
g) podkładki klinowe do ceowników wg normy PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

 

9.2.2.3. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 

 

9.2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
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przeznaczonego do scalania. 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 jak i jej 
powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach 
drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od 
siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym 
samym położeniu. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować  
w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

 

9.2.4. Badania na budowie 

 

9.2.4.1. Partie materiałów 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inspektora Nadzoru. 

9.2.4.2. Konstrukcje 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 
9.3. Sprzęt 
 

9.3.1. 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. 

 

9.3.2. 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. 

 

9.3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

9.4.  Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

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

9.5.2. 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. 

 

9.5.3. Składanie zespołów 

 

9.5.3.1. Części 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej  
w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń 
według załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, 

słupy, części ram 
0,001 długości, lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości, lecz nie więcej niż 10 mm 
Odchyłki płaskości półek, 
ścianek, środników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 
Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 
do 500 
500-1000 
1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 
8000-16000 
16000-32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0 
16,0 

 

9.5.3.2. Połączenia spawane 
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. 
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. 
Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obróbka spoin, 
- przetopienie grani, 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do 

dziennika budowy. 
Zalecenia technologiczne: 

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
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konstrukcyjne, 
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 

pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
 

9.5.3.3. Połączenia  

Połączenia na śruby: 
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić  
w otwór głębiej jak na dwa zwoje, 

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni, 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 
pokryć warstwą smaru, 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 

 

9.5.4. Montaż konstrukcji 

 

9.5.4.1. Wstęp 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego  
i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu  
i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 9.5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 9.2.2.3. 

 

9.5.4.2. Prace montażowe 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu, 
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 

przekraczać wartości: 
Posadowienie 
Dopuszczalne odchyłki mm słupa       do 2,0  
rzędna fundamentu i rozstaw śrub na powierzchni betonu  do 5,0 
  na podlewce     do 10.0 

9.5.4.3. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 
podczas transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
Lp. Rodzaj odchyłki              Dopuszczalna odchyłka 
1.   odchylenie osi słupa względem osi teoret.                        5 mm 
2.   odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
3.   strzałka wygięcia słupa                            h/750 lecz nie więcej niż 15 mm  
4.   wygięcie belki lub wiązara                            l/750 lecz nie więcej niż 15 mm 
5.   odchyłka strzałki montażowej       0,2 projektowanej 

9.6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. 

9.7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji B.07.00.00 – masa gotowej konstrukcji w tonach. 

9.8. Odbiór robót 
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Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 9.7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
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XII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY 
IZOLACYJNE - B.14.00.00 

12.1.  Wstęp 
 
12.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji dla budowy zespołu basenów letnich zewnętrznych  wraz z 
niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi zapewniającymi prawidłowe 
funkcjonowanie obiektu tj. budynkami prefabrykowanymi kontenerowymi zaplecza 
sanitarnego, socjalnego i technologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi                                     
i zagospodarowanie terenu (w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla 
niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty obsługowe, miejsce gromadzenia  
odpadów stałych, zewnętrzna instalacja  technologiczna, energetyczna z oświetleniem 
terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a także  elementy małej 
architektury. 
 
12.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 12.1.1. 

 

12.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach 
objętych przetargiem: 

- B.14.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
- B.14.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe i paroprzepuszczalne z folii. 
- B.14.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 
- B.14.02.00 Izolacje termiczne. 

 

12.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

12.2.  Materiały 

12.2.1. Dla izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. 

12.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe  
Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcaIny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 
12.2.1.2. Gruntowanie podkładu 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład 
powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące 
powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 
gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

12.2.1.3. Termoizolacje  

Grubości wg części rysunkowej, marka i mocowanie wg dopuszczenia i technologii, 
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a) płyty styropianowe odpowiedniego przeznaczenia: (lambda min. 0,036) 
Zastosowane materiały płyty termoizolacyjne:  

• styropian EPS 70 (powyżej stropu nad parterem); 
• styropian EPS 200 (od cokołu do stropu nad parterem); 
 Współczynnik przewodzenia ciepła < 0,036 W/(mxK ); 
 L2 tolerancja długości + 0.2 mm  
W2 tolerancja szerokości + 0.2 mm  
T2 tolerancja grubości + 1 mm  
P4 tolerancja płaskości + 5 mm na 1000 mm  
S2 tolerancja prostokątności + 2 mm na 1000mm  
CS(10) Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względem 80 kPa DS(70) Stabilność 
wymiarów w 70º przez 48 h < 2 %  
DS(N)2 Stabilność wymiarów w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (23ºC, 50% 
wilg.) przez 28 dni < 0.2%  
BS Wytrzymałość na zginanie > 125 kPa  
TR Wytrzymałość na rozciąganie > 100 kPa 
• styropian XPS; 
- wymiary płyty: min szer. 500 mm; dł. 1000 mm 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 
- wykończenie boków - gładkie (N-III-I) 
- wykończenie boków - zakładkowe (N-III-L) 
- powierzchnia - gładka 
- współczynnik przewodności cieplnej lambda = 0,035 W/mK 

b) wełny mineralne (lambda min. 0,036) 
Maty z wełny mineralnej grubości 100mm powinny odpowiadać parametrom: 
współczynnik przewodzenia ciepła λobl. -0,041 [W/mK] 
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym – do 1,20 kN/m3 
klasyfikacja ogniowa - wyrób niepalny 
odchyłki wymiarowe: 
długość: +2 / -1% 
szerokość: +/- 1,5% 
grubość: + / -5 mm 
Twarde płyty z wełny mineralnej gr. 100 mm. Płyty z wełny mineralnej odpowiadać 
następującym parametrom: 
- współczynnik przewodzenia ciepła λobl -0,041 [W/mK], 
- obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym –do 1,80 kN/m3, 
- klasyfikacja ogniowa - wyrób niepalny, 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 50 kPa, 
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 12 kPa, 
- stabilność wymiarów w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych  
≤ 1%, 
- krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia ≤ 1,0 kg/m2, 
- siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm dla  
gr. 80 - 200 mm ≤ 450 N, 
- naprężenie ściskające pod obciążeniem pkt. dającym odkształcenie 5 mm dla  
gr. 80 - 200 mm ≥ 90 kPa 
- odchyłki wymiarowe: 

* długość: +/- 3mm, 
* szerokość: +/- 3mm, 
* grubość: +/- 2mm, 
* prostokątność: < 5 mm/m, 
* płaskość: < 6 mm. 

c) styropian XPS (styrodur),  
Dane techniczne: 
- wymiary płyty: min szer. 500 mm; dł. 1000 mm, 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa, 
- wykończenie boków - gładkie (N-III-I), 
- wykończenie boków - zakładkowe (N-III-L), 
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- powierzchnia – gładka, 
- współczynnik przewodności cieplnej lambda = 0,035 W/mK. 

Systemowe kształtki termoizolacyjne – termoizolacja wewnętrznych rur spustowych, 
termoizolacja wpustów dachowych. 
Izolacje instalacji – wg projektów technologicznych. 

 

 

 

12.2.1.4. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie. 

Należy stosować do izolacji następujące folie: 

- do izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych i nastropowych folie budowlane 
czarne izolacyjne przeciwwilgociowe o grubościach 0,15-0,3 mm w zależności od założeń 
w dokumentacji technicznej  

- do dodatkowej izolacji pionowej fundamentów folie lub wyroby wytłaczane łączone 
po długości na klej lub zatrzask szczelny oraz mechanicznie w górnej krawędzi  
o następujących parametrach: 

• grubość ok. 8 mm, 
• waga 670g/m2, 
• niszczące obciążenie rozciągające min 350N/5cm, 
• wydłużenie w punkcie rozerwania 20%, 
• wytrzymałość na ściskanie min 300kN/m2, 
• zakres temperatur pracy –30-+60o C, 
• do izolacji paroprzepuszczalnych dachowych papy paroizolacyjna w zależności 

od założeń w dokumentacji technicznej.  

Lepiki, masy izolacyjne i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały  
i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz 
należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych  
w normach państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane  
w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

12.2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

Materiały do izolacji wodochronnych. Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania 
szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m, oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do 
stosowania i aktualne atesty. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów  
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału  
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Materiały użyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
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12.2.3. Materiały do izolacji termicznych 
 
12.2.3.1. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość i gęstość 
zgodnie z Dokumentacją. 
- płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 
następujące wymagania: 

* ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
* wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 
* nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

 

12.2.3.2. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego 
 Zastosowanie: 
Izolacja cieplna ścian piwnic, cokołów, ław fundamentowych, dachu odwróconego, 
stropów, podłóg na gruncie. Wodoodporne płyty z polistyrenu ekstradowanego, 
produkowane na bazie CO2. 
Dane techniczne: 
- wymiary płyty: min szer. 500 mm; dł. 1000 mm 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 
- wykończenie boków - gładkie (N-III-I) 
- wykończenie boków - zakładkowe (N-III-L) 
- powierzchnia - gładka 
- współczynnik przewodności cieplnej lambda = 0,035 W/mK 

12.3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

12.4.  Transport 
Wg niniejszej specyfikacji. 

12.5.  Wykonanie robót 
 

12.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.14.01.02 

 

12.5.1.1. Przygotowanie podkładu 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

 

12.5.1.2. Gruntowanie podkładu 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład 
powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące 
powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 
gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
 
12.5.1.3. Izolacje papowe 
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią  
z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy termozgrzewalnej między sobą 
w sposób ciągły na całej powierzchni. 
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 
zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy 
asfaltowej ułożonej na sucho i zgrzewanej wyłącznie na zakładach. 
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Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie. 

 

12.5.2. Izolacje wodochronne B.14.01.01 
Izolację należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru. 
Izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami, 
Izolacja w poziome: izolację układać na przygotowanym podkładzie i osłonić zaprawą 
cementową tzw. „5 MPa”. 
Izolację ścian układać zgodnie z przyjęta technologią wykonania, 
Izolację stropu układać na sucho i osłonić warstwą zaprawy cementowej tzw. „5 MPa”. 

 

12.5.3. Izolacje termiczne B.14.02.00 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty XPS należy układać na 
styk bez szczelin z zakładami wyprofilowanymi na krawędziach. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 
styków winno wynosić minimum 3 cm. 

Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane  
w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, 
zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany: 

- w czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 
(przez nakrycie folią lub papą). 

- izolacje termiczne związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych wykonać 
zgodnie z specyfikacją techniczną nr B 15.00.00 

 
12.6.  Kontrola jakości 
 
12.6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów  
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału  
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

12.6.2. Wyniki  

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

12.7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru  
i sprawdzonych w naturze. 

12.8.  Odbiór robót 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
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Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty wg B.14.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

12.9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
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XIII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - MONTAŻ 
KONTENERÓW - B.15.00.00. 
Montaż kontenerów CPV - 44211100-3 Montaż budynków modułowych  
 
13.1. Wstęp  
 
13.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
montażu zaplecza kontenerowego dla budowy zespołu basenów letnich zewnętrznych  wraz 
z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi zapewniającymi prawidłowe 
funkcjonowanie obiektu tj. budynkami prefabrykowanymi kontenerowymi zaplecza 
sanitarnego, socjalnego i technologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi                                      
i zagospodarowanie terenu (w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla 
niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty obsługowe, miejsce gromadzenia  
odpadów stałych, zewnętrzna instalacja  technologiczna, energetyczna z oświetleniem 
terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a także  elementy małej 
architektury.. 
Przedmiotem opracowania jest montaż kontenera, wykonanego przez specjalistycznego 
producenta. Zalecane jest aby montaż kontenera został wykonany przez specjalistyczną 
firmę, najlepiej przez jego producenta. Montaż należy wykonać zgodnie z dokumentacji 
projektową oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez producenta. Parametry 
techniczne wskazane w poniższej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako 
przykładowe, umożliwiające wykonanie kontenera modułowego, kolorystyka zostanie 
ustalona po wyborze oferenta.  
 
13.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu  
i realizacji robot.  
 
13.1.3 Zakres robot objętych specyfikacją techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu montaż kontenerów, które w efekcie finalnym maja stanowić zaplecze dla letniego 
basenu miejskiego w Grodkowie. 
  
13.1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi, 
obowiązującymi polskimi normami i wytycznymi.  
Obiekt kontenerowy, składający się z trzech modułów o normowych wymiarach, który 
docelowo ma pełnić funkcję zaplecza sanitarnego, gospodarczego, socjalnego, biurowego       
i technologicznego.. 
  
13.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robot  
Wykonawca robót montażowych jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodność z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania 
Ogólne".  
 
13.2. Materiały 
 
13.2.1 Wykonanie I wyposażenie modułów- kontenerowych  
Przybliżone wymiary zewnętrzne zgodnie z opisem architektonicznym i konstrukcyjnym. 
Konstrukcja 
Ściany zewnętrzne:  
Konstrukcja ścian zewnętrznych wykonana z profili stalowych z wypełnieniem konstrukcji 
płytami warstwowymi z wełny mineralnej o grubości min 80 mm, poszycie zewnętrzne stanowi 
blacha stalowa trapezowa ocynkowana, powlekana o grubości min 0,7 mm, poszycie 
wewnętrzne płyta wiórowa laminowana w kolorze ustalonym przez Inwestora.  
Podłoga:  
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Konstrukcja podłogi składa się z elementów stalowych zimnogiętych, z wypełnieniem płytami 
z wełny mineralnej o grubości min. 120 mm, dolną warstwę ochronną stanowi blacha  
o gr. min 0.5 mm ocynkowana, konstrukcja osłonięta od góry płyta wiórową o gr 22 mm,  
z wykończeniem wykładzina PCV w kolorze i wzorze ustalonym przez Inwestora,  
o podwyższonej odporności na ścieranie i antypoślizgowość R11, wykładzina przy ścianach 
wykończona listwą przypodłogową lub poprzez systemowe wywinięcie, wykładzina  
o grubości min 2 mm.  
Dach:  
Konstrukcja wykonana z profili zimnogiętych, z poszyciem zewnętrznym z blachy 
ocynkowanej powlekanej o gr. min 0,70 mm, konstrukcja wypełniona płytami z wełny 
mineralnej o grubości min. 120 mm. Poszycie dolne wykonane z płyty wiórowej laminowanej 
gładkiej w kolorze białym. Dach płaski, jednospadowy z odprowadzeniem wody na bok 
obiektu za pomocą rynny i rury spustowej z wyprowadzeniem wody opadowej na teren. 
Zabezpieczenie antykorozyjne:  
Wszystkie elementy stalowe obiektu muszą być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich 
ocynkowanie, powlekanie bądź zabezpieczone farbami antykorozyjnymi (podkładowymi  
i nawierzchniowymi). Kolorystyka elewacji zostanie określona przez Inwestora, bezpośrednio 
przed realizacją zamówienia kontenerów.  
Stolarka okienna i drzwiowa:  
Stolarka okienna w obiekcie wykonana z profili PCV, (Ukmax=1.30 W/m2K). Wszystkie okna 
rozwiernouchylne montowane na wysokości 85÷90 cm powyżej podłogi. Okna zaopatrzone 
w rolety antywłamaniowe obsługiwane od wewnątrz pomieszczenia. Drzwi wejściowe do 
poszczególnych pomieszczeń stalowe, izolowane, przeciwwyważeniowe, o zwiększonej 
odporności na włamanie, zaopatrzone kompletnie. Próg zewnętrzny zabezpieczony. 
Wentylacja:  
Wszystkie pomieszczenia zaopatrzyć w kratki wentylacji wywiewnej grawitacyjnej, nawiew 
świeżego powietrza zapewnić poprzez kratki wentylacyjne zamontowane ok. 20 cm nad 
podłogą pomieszczenia, kratki zaopatrzyć w żaluzje, lub nawiewniki higrosterowane 
zamontowane w ościeżnicy okna.  
Instalacja elektryczna "podtynkowa": 
* rozdzielnia główna,  
* gniazda podwójne,  
* oświetlenie rastrowe: lampa 2x36W w ilości,  
 
13.2.2 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji  
Wykonywaną konstrukcję należy zabezpieczyć zgodnie z normą PN-EN ISO 12944. 
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny być przygotowane zgodnie z normą 
PN-EN ISO 12944-4. Powierzchnię stalową należy przygotować do malowania za pomocą 
obróbki strumieniowo-ściernej wg normy PN-ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do styku  
z betonem powinny być oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1  
i pozostawione niemalowane. W każdym przypadku z powierzchni stali należy usunąć 
wszelkie oleje i płyny – przeprowadzić odtłuszczanie i odpylanie. Należy zastosować minimum 
trzy warstwy zabezpieczenia. Powierzchnie uprzednio zagruntowane należy zmyć wodą  
i osuszyć, a uprzednio malowane uszkodzone miejsca naprawić. Ostatnią warstwę należy 
nałożyć na budowie po zakończeniu montażu i spawania. Roboty malarskie należy 
prowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7. Należy przy tym spełniać wszystkie 
wymagania producentów farb zawarte z kartach katalogowych wyrobów malarskich  
w szczególności dotyczące czasu wysychania przed nałożeniem następnej warstwy, 
warunków w trakcie aplikacji, schnięcia i utwardzania powłok. Sposób i warunki 
przechowywania materiałów malarskich winny spełniać wymagania producentów. Podczas 
wykonywania prac malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia, powierzchni 
malowanej i farby nie powinna być niższa niż 5oC. Wilgotność względna nie powinna 
przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 
3oC. od temperatury punktu rosy. Powierzchnie niedostępne po montażu winny być 
pomalowane przed montażem. Powłoki po malowaniu powinny mieć jednolitą barwę bez 
uszkodzeń, smug, plam, śladów pędzla, zacieków, zmarszczeń, pęcherzy i zmian odcienia. 
Powłoka powinna pokrywać podłoże całkowicie i bez prześwitów.  
 
13.3. Odbiór kontenerów na miejscu ich montażu  
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Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu kompletności dostawy w odniesieniu do 
dokumentacji technicznej i zamówienia u producenta i uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. Każdy dostarczony moduł powinien być zaopatrzony w komplet dokumentów 
potwierdzających wykonanie zgodne ze standardem w jakim został zamówiony. Odbiór 
kontenerów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń  
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
  
13.4. Montaż kontenerów  
Montaż powinien zostać przeprowadzony przez specjalistyczną firmę, najlepiej przez 
producenta kontenerów. Do zdejmowania kontenerów ze środków transportu i ustawiania na 
gotowej konstrukcji służącej do oparcia kontenerów należy stosować żuraw o wysokości 
zapewniającej kąt pomiędzy każdą liną a linią horyzontalną nie mniejszy niż 60°. Wszelkie 
urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  
 
13.5. Transport 
Moduły kontenerów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przystosowanymi 
do przewożenia obiektów o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 
 
13.6. Wykonanie robót montażowych 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego  
i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu  
i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. Należy zabezpieczyć teren 
wokół wykonywanych prac, sprawdzić poprawność przygotowanych fundamentów, 
odbezpieczyć mocowania kontenera na pojeździe, zdjąć kontener z pojazdu, posadowić 
precyzyjnie na przygotowanych podkładach, fundamentach. Następnie należy podłączyć 
instalacje wewnętrzne z przyłączami. Połączenia wykonywać zgodnie z dokumentacją 
producenta.  
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:  
- wykonać podwaliny, fundamenty,  
- sprawdzić stan konstrukcji pod oparcie kontenerów oraz stan reperów wytyczających 

osie i linie odniesienia rzędnych obiektu,  
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi połączenia na śruby, 
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej 
jak na dwa zwoje,  

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni, 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 
pokryć warstwą smaru, 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 

 
13.7. Odbiór kontenera na placu budowy 
Należy sprawdzić kompletność kontenera w stosunku do zamówienia dokonanego na 
podstawie dokumentacji technicznej, kompletność dokumentów potwierdzających 
wykonanie przez producenta kontenera zgodnie z wymaganym standardem, normami oraz 
zamówieniem. Ewentualne uwagi inspektora nadzoru należy wpisać do dziennika budowy.  
 
13.8. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić poprawność zamontowanego kontenera  
z dokumentacja i warunkami technicznymi.  
 
13.9. Podstawa płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w rozdziale Wymagania Ogólne. 
Cena jednostkowa obejmuje: - dostawę i montaż kompletnego zaplecza boiska sportowego 
opartego na bazie trzech modułów (kontenerów) na przygotowanej konstrukcji nośnej do 
oparcia kontenerów.  
 
13.10. Przepisy związane 
Norma PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
Norma PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.  
Norma PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania  
i wymagania.  
Norma PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
Norma PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo  
w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
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XIV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - B.16.00.00. 

14.1. Wstęp 
 
14.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą dla 
budowy zespołu basenów letnich zewnętrznych  wraz z niezbędnymi urządzeniami 
techniczno-budowlanymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie obiektu tj. 
budynkami prefabrykowanymi kontenerowymi zaplecza sanitarnego, socjalnego i 
technologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi  i zagospodarowanie terenu (w tym 
dojścia w postaci chodników i ramp dla niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty 
obsługowe, miejsce gromadzenia  odpadów stałych, zewnętrzna instalacja  technologiczna, 
energetyczna z oświetleniem terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a 
także  elementy małej architektury. 
 
14.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 14.1.1. 

 

14.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury. 

B.16.01.00 Zagospodarowanie terenu. 
B.16.01.02 Zieleń. 
B.16.02.00 Mała architektura. 
B.16.02.01 Tablice i piktogramy informacyjne. 
B.16.02.02 Ławki, kosze. 

 

14.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

14.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

14.2. Materiały 
 

14.2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00 
C12/15 dla fundamentów pod wiaty, słupki ogrodzenia, ławki, tablice informacyjne  
i zalewki, cement portlandzki „25” do zapraw. 

 

14.2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00 

Prefabrykaty: 
- fundamenty słupów 0,4×0,4×0,8m, 
- elementy małej architektury betonowe, 
- elementy ogrodzenia. 

 

14.2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów 
Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów wg SST B.01.00.00 

 

14.2.4. Konstrukcje stalowe i aluminiowe zewnętrzne 

Konstrukcje stalowe i aluminiowe zewnętrzne wg SST B.07.00.00 obudową z: 
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- płyt z blachy stalowej powlekanej, 
- poliwęglanu wielokomorowego o grubości 16 mm. 

 

14.2.5. Zieleń 

Zieleń: 
- sadzonki krzewów i bylin, 
- nasiona traw, 
- ziemia urodzajna. 

Zieleń średnia – krzewy 
Wymagania: 

gleby – żyzne próchnicze, piaszczyste gliniaste, 
światło – nasłonecznienie, półcień 
odporność na niskie temperatury 

Trawa: 
Trawnik z rolki na biowłókninie w związku ze złymi warunkami gruntowymi i obecnością 
nasypów antropogenicznych. 

14.3. Sprzęt 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

14.4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy 
betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

14.5. Wykonanie robót 
 

14.5.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 
torowych i drogowych oraz budowlanych. 

 

14.5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą 

 

14.5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 
Zieleń: 

- wykonanie trawników 
- przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagru-

zowanym w terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń  
w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 

- ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami  
i wyrównaniem terenu. 

- ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem 
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 

- posadzenie krzewów i drzew 
- sadzenie krzewów i drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III z wyznaczeniem miejsc, 

wykonaniem dołków o średnicy i głębokości 50 cm, posadzeniem roślin, za-
prawieniem dołków ziemią urodzajną, wykonaniem misek, podlaniem i rozplan-
towaniem pozostałej ziemi. 

 

Konstrukcje stalowe: 
Fundamenty - betonowe, prefabrykowane, z betonu żwirowego B-15. Montaż z wykonanych 
wykopach, z przygotowaniem podłoża, ustawieniem, zasypaniem gruntem z ubiciem  
do Is = 0,98. 
Konstrukcja stalowa: konstrukcje stalowe, ze stali profilowej, oczyszczonej i zabezpieczonej 
antykorozyjnie. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi wg SST B.07.00.00. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
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uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
Montaż polega na scaleniu elementów łącznikami nie wymagającymi zabezpieczenia 
antykorozyjnego, zamocowaniu w fundamentach oraz pokryciu blachami lub innymi 
materiałami osłonowymi. 
 
Mała architektura: 
Kolorystyka i nazewnictwo wg ustaleń dokumentacji projektowej. 

- tablice informacyjne zamocowane do istniejących konstrukcji łącznikami nie 
wymagającymi zabezpieczenia antykorozyjnego, gotowe, kompletne tablice wykonane 
fabrycznie wg specyfikacji dostawy oraz dokumentacji projektowej,  

- piktogramy informacyjne - oznakowanie dróg ewakuacyjnych, elementów wyposażenia 
p.poż. itp. wykonać z piktogramów fluoroscencyjnych zgodnie z przepisami prawnymi  
w tym zakresie. 

- ławki w konstrukcji żelbetowej według rysunku w dokumentacji projektowej  
z podstawą betonową i siedziskiem drewnianym. 

14.6. Kontrola jakości 
Roboty ziemne wg SST B.01.00.00 
Roboty betonowe wg SST B.04.00.00 
Konstrukcja stalowa (elementy zewnętrzne, ogrodzenia itp.) wg podanych zasad podanych  
Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.13.00.00 

14.7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 

B.16.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
B.16.01.02. Zieleń – m2 wykonanej zieleni. 
B.16.02.00 MAŁA ARCHITEKTURA 
B.16.02.01 Tablice i piktogramy – za 1szt. wykonanych i zamontowanych tablic. 
B.16.02.02 Ławki, kosze – za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementów. 

14.8. Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

14.9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 14.7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania 
terenu. 
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XIV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALOWANIE 
OGRODZENIA - B.16A.00.00. 

I. Wstęp 
 
14.1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu ogrodzenia w systemie panelowym 
oraz bramek wejściowych dla budowy zespołu basenów letnich zewnętrznych  wraz                            
z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi zapewniającymi prawidłowe 
funkcjonowanie obiektu tj. budynkami prefabrykowanymi kontenerowymi zaplecza 
sanitarnego, socjalnego i technologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi                                      
i zagospodarowanie terenu (w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla 
niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty obsługowe, miejsce gromadzenia  
odpadów stałych, zewnętrzna instalacja  technologiczna, energetyczna z oświetleniem 
terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a także  elementy małej 
architektury. 
 

1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument ofertowy                            
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ogrodzenia wraz z furtkami w zakresie objętym zamówieniem.  
 
1.4 Określenie podstawowe :  
 
- systemowe ogrodzenie panelowe – ogrodzenie składające się z paneli wykonanych 
technologią zgrzewania poziomych i pionowych prętów o różnych wysokościach i 
średnicach, słupków montażowych, systemu mocowań, fundamentów pod słupki.  
 
II. Materiały 
  
2.1. 0grodzenie z paneli zgrzewanych. Panele ogrodzeniowe o wysokości 2100mm wykonane 
z prętów stalowych zgrzewanych punktowo. Panele z drutu 5mm, oczko 50 x 200mm, dł. 
2500mm 3D Panel z trzema wzmocnieniami. System montażu paneli na słupkach o profilu 
zamkniętym 40x6Omm. Rozstaw osi słupków 250cm Słupki utwierdzone w monolitycznym 
fundamencie betonowym. Podmurówka (cokół) z prefabrykowanych elementów 
betonowych w rozwiązaniu systemowym wys. 25cm.  
 
2.2. Furtka Wysokość furtki 1,60m. Rama ze stali profilowej o przekroju 40x4Omm wypełnionej 
drutem stalowym ocynkowanym ogniowo grub. 5mm, zgrzewanym co 5cm w pionie i co 
20cm w poziomie (wzór jak w panelu ogrodzeniowym). Słupki ze stali profilowej 60x40mm 
osadzone w gniazdach betonowych (beton B- 20), zawiasy regulowane Ø16, zamek na klucz, 
klamka.  
 
2.3.Kruszywo Mieszanka niezwiązana zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do 
D) stosowana do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego. Mieszanka może być 
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w 
określonych proporcjach.  
 
2.4. Źródła uzyskania materiałów Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i posiadać aprobatami techniczne, 
świadectwa kwalifikacyjne, atesty.  
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2.5. Przechowywanie materiałów Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do 
wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowały swoją jakość. 
Przechowywać należy je w zamkniętych, suchych magazynach, na utwardzonym podłożu. 
 
III. Sprzęt  
 
Sprzęt niezbędny do prawidłowego montażu ogrodzenia  
 
IV. Transport  
 
Transport materiałów i urządzeń dowolnymi środkami transportu które nie wpłyną na 
pogorszenie właściwości przewożonych materiałów.  
 
V. Wykonanie robót  
 
5.1. Doły/wykopy pod słupki – wykonywane wiertnicą, średnica min. 250 mm lub kopane 
ręcznie o wym. min 30 x30 cm , głębokość min. 1,0 m od poziomu terenu. Najpierw wykonać 
doły pod słupki narożne, na załamaniach ogrodzenia i bramowe. Podział odcinków prostych 
zgodnie z podziałem wymuszonym rozstawem słupków i wymiarów paneli. W przypadku 
bramek dostosować wymiary dołów pod słupki bramowe do wymagań producenta bram.  
 
5.2. Montaż słupków – pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z inwestorem, górna linia 
wyznaczona przez wierzchołki słupków w poziomie. W przypadku spadku terenu wykonać 
poziome uskoki ogrodzenia o różnicy wysokości max 15 cm. Słupki obetonować do poziomu 
terenu betonem B-20 i zatrzeć w poziomie na ostro.  
 
5.3. Montaż paneli ogrodzeniowych – wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi 
producenta wybranego systemu ogrodzeń  
 
5.4. Montaż i bramek – wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta 
wybranego producenta bram. Bramy i bramki otwierane na teren inwestora („do wewnątrz”)  
 
VI. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Przed dopuszczeniem do montażu inwestor sprawdzi dokumenty dopuszczające 
materiały do stosowania w budownictwie oraz zgodność parametrów proponowanych 
materiałów z wymogami SST. W czasie wykonywania robót sprawdzeniu podlegają : - 
wymiary przygotowanych pod słupki dołów - liniowość wyznaczonej trasy - pionowość, 
liniowość, wysokość i rozstaw ustawienia słupków - prawidłowość montażu paneli  
 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami Wszystkie materiały nie 
spełniające warunków SST nie zostaną dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy 
robót wykazujące odstępstwa od wymagań określonych w SST zostaną rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy  
 
VII. Obmiar robót  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem 
robót i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 2 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru zostaną wykonane w formie pisemnej i 
zatwierdzone przez przedstawiciela Inwestora. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą płatnościami lub wynikający z prowadzenia robót 
zanikających lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru . Jednostka obmiarową ogrodzenia jest metr (m). Obmiar polega na 
sprawdzeniu rzeczywistej długości ogrodzenia z wyłączeniem bramek wejściowych. 
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Jednostką obmiarową bramek jest (kpl) dla każdej z montowanych bram i bramek 
oddzielnie.  
 
VIII. Odbiór robót  
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi ostatecznemu,  
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i 
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
dostarczonych przez Wykonawcę i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
wymogami SST i umowy.  
 
8.3. Odbiór ostateczny robót  
 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2.  
 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania 
odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1. obmiary robót (oryginały),  
2. deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty zgodności i inne dokumenty 
wymagane przepisami o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny  
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
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pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót”.  
 
IX PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i przedmiarze robót. 
projektowej.  
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:  
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne Koszt dostosowania się do wymagań warunków 
umowy i wymagań ogólnych zawartych niniejszej SST obejmuje wszystkie warunki określone w 
ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
 
X. Dokumenty związane.  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 r. , poz.1409 z p.zm.) 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.881 z p.zm) 
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze  
- PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
- PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia, wymagania i badania 
- PN M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  
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XV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SYSTEMOWE 
BASENY NAPOWIERZCHNIOWE STELAŻOWE - B.17.00.00 
 
CPV – 45212140-9 – OBIEKTY REKREACYJNE 
CPV - 45212212-5 – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BASENÓW PŁYWACKICH 
 
15.1. Wstęp 
 
15.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem basenów stelażowych dla budowy zespołu basenów letnich 
zewnętrznych  wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi zapewniającymi 
prawidłowe funkcjonowanie obiektu tj. budynkami prefabrykowanymi kontenerowymi 
zaplecza sanitarnego, socjalnego i technologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi  i 
zagospodarowanie terenu (w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla 
niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty obsługowe, miejsce gromadzenia  
odpadów stałych, zewnętrzna instalacja  technologiczna, energetyczna z oświetleniem 
terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a także  elementy małej 
architektury. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru 
robót – część ogólna”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania systemowych basenów zewnętrznych. 
 
15.1.2. Zakres stosowania SST 
ST stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 15.1.1. 
 
15.1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem chodnika, placów i dróg z brukowej kostki betonowej. 
 
15.2. Materiały 
 
15.2.2. Konstrukcja basenów 
Baseny systemowe napowierzchniowe stelażowe, wyposażone w modułową stelażową 
konstrukcję ze stali ocynkowanej, dodatkowo polakierowaną systemem proszkowym  
w kolorze białym. 
Stelaż wsparty na systemowych stopach z tworzywa sztucznego i podtrzymujący rurę 
krawędziową umieszczoną w specjalnym kołnierzu okalającym basen z otworami 
montażowymi, a wykonanym z membrany PVC. 
Jako wnętrze basenu zastosowana jest folia ze wzmocnionego PCV o wytrzymałości 
mechanicznej 430kg/5cm. Folia ta jest wykonana z 2 warstw, zgrzewana w procesie 
kalendrowania na gorąco. 
Wewnętrzne włókna wzmacniają folię. Folia jest ponadto pokrywana specjalną przeźroczystą 
powłoką przeciwdziałającą starzeniu się oraz chroniącą kolor. Jest ona antypoślizgowa oraz 
nie odkształca się, jest odporna na promienie UV, algi oraz grzyby. Folia charakteryzuje się 
odpornością na rozciąganie zgodna z normą DIN 53354. 
Pod względem chemicznym spełniająca wymóg przeznaczenia dla basenów publicznych. 
Wloty doprowadzające mocowane są do ścian basenu z pomocą złączek z białego ABS 
typu M o średnicy 2” oraz typu F 1”1/2. W skład zestawu wchodzą obręcze. Dodatkowa kulka 
w dyszy pozwala regulować wielkość przepływu wody. 
Baseny wyposażone w skimmery pływające wykonane z białego ABS ze złączami typu M  
o średnicy 2” oraz typu F 1”1/2, umożliwiające zbieranie wody w zakresie 360 st. 
W skład kompletnego zestawu basenowego wchodzą wszystkie niezbędne rury, zawory, 
złącza niezbędne do zmontowania systemu filtracji złożonego z filtrów umieszczonych  
w bezpośrednim sąsiedztwie basenu w pomieszczeniu technicznym. 
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Systemy filtracji, urządzenie dozowania chloru i korektora pH zostaną umieszczone  
w budkach technologicznych zbudowanych na obrzeżach pomostów okalających baseny 
zgodnie z projektem budowlanym 
 
PARAMETRY TECHNICZNE, ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE 
BASEN O GŁĘBOKOŚCI 1,20 m 
WYMIAR LUSTRA WODY 25,21m x 12,76 m x H= 1,25 m 
ZALECANA GŁ ĘBOKOŚĆ WODY 1,20 m. 
WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI 1,25 m. 
POWIERZCHNIA LUSTRA WODY 321,68 m² 
BASEN KĄPIELOWY POJEMNOŚĆ 386,00 m³ 
DRABINKI 6 sztuk 
RURY, ZAWORY, USZCZELKI 1 komplet 
 
FILTRACJA 
Ilość filtrów 6 sztuk 
Czas przewałowania pełnej objętości basenu: 4 h 
Prędkość filtracji 45 m3 / h/m2 
Wydajność filtracji 105 m³/ h 
Wysokość złoża: 1200 mm 
Średnica filtra 650 mm 
 
POMPY 
Ilość 6 sztuk 
Moc pompy 1,5 HP (1,1 kW) 
Wydajność 18 m³/ h 
Wysokość słupa wody 12 m 
Napięcie prądu elektrycznego 380 V 
Zabezpieczenie silnika pompy IP-55 
 
SKIMMERY 
Ilość skimmerów 12 sztuk 
 
PUNKTY POWROTU WODY 
Dysze napływowe w ścianie basenu, wykonane z białego ABS, kompletne z pierścieniem  
i uszczelką. Dodatkowa kulka w dyszy 12 sztuk pozwala regulować wielkość przepływu wody. 
 
BASEN DLA DZIECI GŁĘBOKOŚCI 0,55 m 
WYMIAR LUSTRA WODY 7,78 m x 15,25 m x H = 0,60m 
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ WODY 0,55m 
WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI 0,60m 
POWIERZCHNIA LUSTRA WODY ok. 120 m² 
POJEMN 71m³ 
Rury elastyczne, 1 komplet 
Ilość filtrów 2 sztuki 
Czas przewałowania pełnej objętości basenu: 4 h 
Prędkość filtracji 45 m³/ h/ m² 
Wydajność filtracji 105 m³/ h 
Wysokość złoża 1200 mm 
Średnica filtra 650 mm 
Przyłącza 1 ½ ” 
Ilość pomp 2 sztuka 
Moc pompy 1,5 HP (1,1 kW) 
Wydajność 18 m³/ h 
Wysokość słupa wody 12 m 
Napięcie prądu elektrycznego 380 V 
Zabezpieczenie silnika pompy IP-55 
Ilość skimmerów 4 sztuki 
Dysze napływowe w ścianie kompletne z pierścieniem i 4 sztuki 
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15.2.3. Opis technologii basenów 
Woda do napełnienia basenów powinna spełniać wymagania wody pitnej zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). Instalacja uzdatniania wody 
basenowej pracuje w ruchu ciągłym. W trybie pracy normalnej przewiduje się zatrzymanie 
pracy instalacji w czasie płukania filtra. 
Przewiduje się czas wykorzystania basenów w godz. 8 – 20. 
Spust wody z basenu jest grawitacyjny poprzez otwory po skimmerach, można też 
wypompować wodę pompą zanurzeniową albo za pomocą pompy będącej na 
wyposażeniu basenu do instalacji kanalizacyjnej. Napełnianie basenu oraz uzupełnianie 
wody basenowej należy realizować z instalacji wodociągowej przewodem dn 65. 
W celu prawidłowej eksploatacji basenu oraz spełnienia norm, jakości wody należy 
zachować odpowiedni reżim czystości basenu w trakcie jego użytkowania. 
Dno basenu należy czyścić codziennie za pomocą ręcznego odkurzacza podłączanego 
poprzez skimmer. Całkowitą wymianę wody w basenie uzależnia się od klarowności wody, 
czystości ścian, dna i skimmerów. Poziom wody w basenie powinien być 5-15cm poniżej 
górnej krawędzi basenu. 
Z instalacji uzdatniania wody basenowej zasilane są brodziki do stóp zlokalizowane przy 
wejściu na pomosty otaczające baseny. Woda z brodzików odprowadzana jest do 
kanalizacji. Obieg uzdatniania wody rozpoczyna się od przejęcia wody wypływającej  
z basenu do skimmerów i dalej na przewód ssawny pompy. Pompy cyrkulacyjne tłoczą wodę 
basenową do filtrów piaskowo-żwirowych. 
 
15.2.3.1. Skimmery 
Specjalne pojemniki z nakładaną czapą górną i koszykiem na zanieczyszczenia 
umieszczonym wewnątrz. 
Montowane na ściance wewnątrz niecki basenowej. Przez nie, pobierana jest woda  
z basenu. Wykonane z białego ABSW koszyku wewnątrz skimmera zatrzymują się 
zanieczyszczenia typu: trawa, liście, włosy, owady itp. Koszyki należy opróżniać codziennie. 
Skimmery przystosowane są do podłączania ręcznego odkurzacza dna basenu. 
 
15.2.3.2. Pompy 
Pompy zapewniają stałą cyrkulację wody w obiegu. Są to pompy samozasysające, 
trzyfazowe. Posiadają zintegrowane łapacze zanieczyszczeń mechanicznych tzw. filtr 
wstępny, który służy do zatrzymywania włosów i włókien znajdujących się w wodzie. Łapacz 
znajduje si ę przed każdą pompą i zabezpiecza ją przed uszkodzeniem. Pokrywa łapacza 
wykonana z przezroczystego tworzywa umożliwia kontrole zgromadzonych zanieczyszczeń. 
W czasie eksploatacji należy okresowo otwierać łapacz i usuwać zanieczyszczenia. 
 
15.2.3.3. Filtracja 
Każdy z filtrów jest wyposażony w 6 drogowy zawór pozwalający kierować procesem filtracji. 
Po oczyszczeniu woda z filtrów jest tłoczona poprzez przewód tłoczący pompy z powrotem 
do basenu. 
Zadaniem filtrów jest usunięcie z wody zanieczyszczeń mechanicznych, zawiesin, liści itp. Filtry 
wypełnione są piaskiem filtracyjnym usypanym na podtrzymującej warstwie żwiru 
filtracyjnego. Złoże usypane jest na dnie kolektorowym. Płukanie filtra odbywa się wodą 
basenową pobieraną z basenu. Woda popłukaniu odprowadzana jest do studzienki 
zrzutowej, a następnie do kanalizacji sanitarnej. System filtracji zapewnia czas przewałowania 
pełnej objętości basenu do 4 godzin. Wszystkie urządzenia systemu filtracji wokół basenu 
kąpielowego powinny być rozmieszczone w odległości 2m-3,5m od basenu. Filtry wykonane z 
żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym. Dostarczane razem z górną obejmą 
mocującą (gwintowaną), zaworem 6 drogowym (filtracja, płukanie zwrotne - zrzut do 
kanalizacji, zmywanie, recyrkulacja, opróżnianie, zamknięty), manometrem, odpowietrznikiem 
i zaworem spustowym. Do filtra mocowana jest rura ściekowa z przezroczystym cyplem 
pokazującym mętność i zabrudzenie wody przy Fi czyszczeniu filtra. 
Czas płukania filtrów jest zależny od stopnia jego zabrudzenia i musi być prowadzony tak 
długo aż wypływająca woda będzie klarowna, przezroczysta. 
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Filtr jest zabezpieczony przed korozją i impregnowany do użytku ze słoną wodą. Płukanie 
filtrów należy przeprowadzać zawsze, gdy jest strata ciśnienia na filtrze (wskazania na 
manometrze) nie rzadziej, niż co trzy dni. 
 
15.2.3.4. Zawory na korpusie filtra 
Wielofunkcyjny zawór 6 drogowy średnica przyłącza 1 ½ ”, montowany na korpusie filtra, 
pozwala na dokonanie niezbędnych czynności poprzez ustawienie rączki w sześciu różnych 
pozycjach: filtracja, zrzut do kanalizacji, zamknięcie, płukanie wsteczne, recyrkulacja  
i płukanie zaworu. Korpus, pokrywa i rączka wykonane są z ABS. 
 
15.2.3.5. Proces uzdatniania wody 
Końcowym procesem uzdatniania wody jest nadanie odpowiedniego odczynu pH, 
wymaganego dla dobrej dezynfekcji, a jednocześnie utrzymania go na takim poziomie, aby 
woda nie drażniła śluzówki oczu i skóry. Dezynfekcja chlorem jest wymagana, jako proces 
bakteriobójczy oraz zapobiegający skażeniu wody przez użytkowników. Systemy filtracji, 
urządzenie dozowania chloru i korektora pH zostaną umieszczone w budkach 
technologicznych zbudowanych na obrzeżach pomostów okalających baseny zgodnie  
z projektem budowlanym. Do każdej budki technologicznej musi być doprowadzony prąd. 
Instalacja uzdatniania wody basenowej posiada swój układ dozowania środków 
chemicznych. Składa się ze stacji regulacyjnej i z dwóch stacji dozowania chemikaliów  
(Cl i pH). 
 
Sposób uzdatniania wody: 
- filtrowanie wstępne przez łapacze włókien, 
- filtrowanie przez filtry dwuwarstwowe, 
- korekta Ph, 
- dezynfekcja. 
 
Proces dezynfekcji wody i korekta Ph odbywa się poprzez dozowanie płynnego podchlorynu 
sodu i płynnego środka do obniżania pH wody basenowej. Dozowania chloru i korektora pH, 
w oparciu o ciągły pomiar tych wartości przez automatyczną stację kontroli i dozowania 
środków chemicznych. 
 
Pomiar i regulacja pH wody basenowej: 
- pomiar pH 
- regulacja wydajności dozownika 
- sygnalizacja przekroczenia zadanych wartości granicznych 
 
Korekta odczynu wody basenowej: 
Dozowanie chloru do wody basenowej prowadzi do wzrostu pH wody. Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami woda basenowa powinna posiadać odczyn pH 7,2 - 7,6. 
Wartość odczynu pH wody w niecce basenowej jest stale monitorowana przez 
automatyczną stację kontrolno-pomiarową i w razie konieczności zwiększana lub zmniejszana 
ilość dozowanego korektora pH. 
 
Funkcja pomiaru i regulacji stężenia wolnego chloru w wodzie w niecce basenowej: 
- pomiar stężenia wolnego chloru, 
- regulacja wydajności dozownika, 
- sygnalizacja przekroczenia zadanych wartości granicznych, 
- pomiar stężenia chloru zewnętrznego może odbywać się ręcznie, np. poprzez zastosowanie 
fotometru. 
 
Dezynfekcja wody basenowej 
Zgodnie z zaleceniami Sanepidu dawki wolnego chloru w niecce basenowej powinny być 
utrzymane w granicach 0,3– 0,6 mgCL2/l a na dopływie do basenu max 1,2 mg/l. Ilość 
wolnego chloru w wodzie basenowej jest stale kontrolowane przez urządzenie pomiarowo-
kontrolne, które poprzez wydłużenie lub skrócenie czasu dozowania reguluje ilością 
dozowanego podchlorynu sodu. Dawka wolnego chloru 0,5mg/dm³. 
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Miejsce poboru próbek wody 
Dla badania jakości próbek wody basenowej przewidziano następujące miejsca poboru 
wody: 
- na przewodzie tłoczonym pompy obiegowej, 
- przed i za filtrami piaskowymi, 
- przed wlotami do niecki i za dozownikiem podchlorynu sodu. 
 
Walka z algami 
Algi są mikroorganizmami roślinnymi, które są główną pożywką dla bakterii. Aby woda była 
czysta i higieniczna konieczne jest zapobieganie rozwojowi alg. Zaleca się stosowanie 
specjalistycznych produktów do niszczenia glonów. Dawkowanie ręczne. Wielkość dawki 
według zaleceń producenta produktu. 
 
Koagulant 
Koagulant powoduje wytrącanie się zanieczyszczeń w postaci kłaczków, zwiększając tym 
samym efektywność procesu filtracji. Dawkowanie automatyczne. Wielkość dawki według 
zaleceń producenta produktu. 
Urządzenie stacji uzdatniania wody i pompy dozowania chloru i pompa dozowania korektora 
pH oraz koagulanta zostały zaprojektowane w pomieszczeniu technologicznym 
zlokalizowanym przy pomoście okalającym basen zgodnie z projektem budowlanym. 
Pojemniki ze środkami chemicznymi należy ustawić na specjalnych tacach o pojemności 
równej pojemności zbiornika podchlorynu sodu i korektora pH. 
Szczegółowe wytyczne zawarte są w Dzienniku Ustaw Nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.94r. 
 
15.2.3.6. Urządzenie do automatycznej kontroli i regulacji parametrów wody 
Urządzenie kontrolno-pomiarowe, dokonujące pomiaru i kontroli pH, Cl, redox i temperatury – 
sterowane mikroprocesorowo. 
Stacja regulacyjna składa się z komory pomiarowej, w której umieszczone są sondy, przez 
które przepływa woda cyrkulacyjna z basenu oraz z panelu sterującego. Wykonywany jest 
pomiar wolnego chloru, pH i Redox oraz temperatury. 
W zależności od zmierzonego stanu stacja odpowiednio steruje dozowaniem środków 
chemicznych. 
 
DANE TECHNICZNE 
Panel Wielkość: (H x W x D) 600 x 700 x 10 mm 
Waga: 8 kg 
Wejście poboru wody: 4 x 6 Wyjście poboru wody: 4 x 6 
Czujnik przepływu: ze zmiennym obszarem 5 l/h, 60 l/h 
Alarm przepływu: styk magnetyczny przy braku przepływu cela chlorowa 
 
TECHNOLOGIA: 
Samoczyszcząca, amperometryczna 
Elektrody platynowo miedziane 
Czyszczenie: za pomocą 200 szklanych kulek 
Kalibracja: pół-automatyczna, z porównaniem DPD pomiar ph 
Elektroda: SPH-1-S-1.5 0, od 0... do 14 pH, 3 bary, 60 °C 
Urządzenie elektroniczne 
Rodzaj: Kontroler4 K800  
Pomiary: pH 0 do 14, chlor 0...5 ppm, °C 0 do 125 
Rodzaj sterowania: Włącz/Wyłącz, gotowość/praca, proporcjonalne impulsowe, 
proporcjonalne prądowe 
Wyjścia: przekaźnik/ mA/ impulsowo Kalibracja: pH, chlor, auto-kalibracja, 
Zasilanie: standard 230 V± 10%, 50 - 60 Hz, 
Akcesoria roztwory pH: 7.00, 4.00 pH przy 20 °C, 90m l czujnik temperatury: PT100  
w szkle12*160mm 
 
15.2.3.7. Pompa dozująca do Cl i pH, koagulant  
Pompa dozująca do Cl i pH składa się z: 
- jednostki sterującej zawierającej elementy elektroniczne i elektrozawór 
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- części hydraulicznej będącej w kontakcie z dozowanym środkiem. 
Elementy będące w kontakcie z dozowaną cieczą wykonane z materiałów odpornych na 
większość produktów chemicznych stosowanych w technologii uzdatniania wody. Obudowa: 
PP, 
Podłączenia: PP, Membrana: PTFE, Zawory kulowe: PYREX. Pompy dozująca z kompletem 
elementów do zamocowania urządzenia na ścianie pomieszczenia technologicznego. 
 
15.2.3.8. Instalacje technologiczne 
Instalacja technologiczna wykonana z specjalistycznych giętkich węży spiralnych, ssawno-
tłocznych wykonanych z PVC zakończonych gwintowaną końcówką z białego ABS, 
przeznaczonych do instalacji basenowych. Wszystkie rury, kształtki, zawory oraz pozostałe 
elementy instalacji są przystosowane do pracy przy ciśnieniu nominalnym nie mniejszym niż 10 
bar, są odporne na działanie wody basenowej z podwyższoną zawartością związków chloru. 
Orurowanie ( giętkie węże) z PCV z zaworami odcinającymi kulowymi. 
Cechy: 
- możliwość układania na nierównych powierzchniach 
- szybki montaż z użyciem gwintowanych nypli 
- największa odporność na przerwanie spowodowane ciśnieniem 
- 100% gwarancja ochrony przed pęknięciem spowodowanym starzeniem się materiału 
- optymalna odporność na zgniatanie 
- wewnętrzna warstwa odporna na utlenianie i ścieranie przez chlor stosowany w basenach. 
Instalacja technologiczna ułożona jest na powierzchni wokół basenów pod pomostami  
i doprowadzona do pomieszczeń technologicznych usytuowanych przy pomostach zgodnie 
z projektem i wskazaniami producenta. 

 
15.3. Sprzęt 
Roboty związane posadowieniem basenów mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

15.4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy 
betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

15.5. Wykonanie robót 
Roboty związane z posadowieniem basenów należy wykonać po zakończeniu robót 
związanych z przygotowaniem wylewki betonowej pod niecki basenowe a przed 
rozpoczęciem montażu i budowy pomostów z barierkami. 

15.6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót są: 

- mb - ułożenia przewodów, rur, 
- szt. - zainstalowanego osprzętu, 
- kpl - zainstalowanych zestawów. 

15.7. Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

15.8. Podstawa płatności 
Płaci się za wykonanie każdej sztuki basenu. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty 
związane z wykonaniem niecki basenowej. 
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XVI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CHODNIKA, 
PLACÓW I DRÓG Z KOSTKI BETONOWEJ - B.18.00.00 
 
16.1.Wstęp 
 
16.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem chodnika, placów i dróg z brukowej kostki betonowej dla budowy 
zespołu basenów letnich zewnętrznych  wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno-
budowlanymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie obiektu tj. budynkami 
prefabrykowanymi kontenerowymi zaplecza sanitarnego, socjalnego i technologicznego 
wraz z instalacjami wewnętrznymi  i zagospodarowanie terenu (w tym dojścia w postaci 
chodników i ramp dla niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty obsługowe, miejsce 
gromadzenia  odpadów stałych, zewnętrzna instalacja  technologiczna, energetyczna                    
z oświetleniem terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a także  elementy 
małej architektury. 
 
16.1.2. Zakres stosowania ST 
ST stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 16.1.1. 
 
16.1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem chodnika, placów i dróg z brukowej kostki betonowej. 
 
16.1.4. Określenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji 170. 
 
16.2. Materiały - Betonowa kostka brukowa – wymagania 
 
16.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
 
16.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 80 mm. 
 
16.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm 
a do wykonania placów i dróg kostkę brukową o grubości 80 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek to: szary, czerwony lub inny wskazany przez Inwestora. 
 
16.2.4. Cechy fizyko-mechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizyko-mechaniczne określone w tablicy: 
Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]:  
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a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż, 

 
Brak 
5 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 
16.3. Sprzęt - ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
16.3.1 Sprzęt do wykonania chodnika, placów i drogi z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 
duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
16.4. Transport 
 
16.4.1. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są 
na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można 
również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
16.5. Wykonanie robót 
 
16.5.1. Koryto pod chodnik, place i drogi 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami 172 podanymi w ST 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 
16.5.2. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek i żwir. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna być zgodna z dokumentacją techniczną. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
16.5.3. Układanie chodnika, placów i drogi z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu z miału kamiennego w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 
do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania 
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni 
należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik  
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -może być zaraz oddany do 
użytkowania. 
 
16.6. Kontrola jakości - badania w czasie robót 
 
16.6.1. Sprawdzenie podłoża 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
- głębokości koryta: 
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
- szerokości koryta: ± 5 cm. 
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16.6.2. Sprawdzenie wykonania chodnika, placów i drogi 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją przetargową w tym: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
16.6.3. Sprawdzenie równości chodnika, placów i drogi 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde  
150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 
50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
 
16.6.4. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od 
projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  
± 3 cm. 
 
16.6.5. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3% cm. 
 
16.7. Obmiar robót 
 
16.7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika i placów z brukowej 
kostki betonowej. 
 
16.7.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 chodnika, placów i drogi z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta, 
- ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
16.8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika 
Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
16.9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej 
nawierzchni z kostki brukowej według dokonanego obmiaru i odbioru przez Inspektora 
Nadzoru. 
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XVI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- BETON 
ASFALTOWY AC16W - B.18a.00.00 
 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                  
i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej betonu asfaltowego AC 16W dla 
budowy zespołu basenów letnich zewnętrznych  wraz z niezbędnymi urządzeniami 
techniczno-budowlanymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie obiektu tj. 
budynkami prefabrykowanymi kontenerowymi zaplecza sanitarnego, socjalnego                                   
i technologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi  i zagospodarowanie terenu (w tym 
dojścia w postaci chodników i ramp dla niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty 
obsługowe, miejsce gromadzenia  odpadów stałych, zewnętrzna instalacja  technologiczna, 
energetyczna z oświetleniem terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej),                  
a także  elementy małej architektury. 

 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna (ST) jest materiałem stosowanym jako dokument przetargowy                     
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy wiążącej AC 16W.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 0.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
00.00.00 „Wymagania ogólne”   
 
2.2. Lepiszcza asfaltowe  
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Lepiszcze stosować jako: -asfalt 
drogowy wielorodzajowy 35/50; 35/50; PMB 25/55-60 dla mieszanki AC 16W  
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 i asfalty modyfikowane polimerami wg PN-
EN 14023.  
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.  
 
2.3. Kruszywo  
Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo 
według PNEN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo 
drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 
– tablica 8, 9, 10, 11.  
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno 
się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.  
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2.4. Środek adhezyjny  
Środek adhezyjny należy stosować w przypadku gdy przyczepność asfaltu do kruszywa, 
oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-11 część A (kruszywo 8/11 jako podstawowe), jest mniejsza 
niż 80%. Jednocześnie gotowa mieszanka musi spełniać wymagania dotyczące odporności 
na działanie wody wg PN-EN 13697-12. Środek adhezyjny powinien spełniać wymagania 
określone w dokumencie dopuszczającym wyrób do stosowania w budownictwie 
drogowym. Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta. Można stosować środki 
adhezyjne posiadające oznakowanie CE dla których producent sporządził deklarację 
właściwości użytkowych  
 
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi  
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 
różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 
lub ją ograniczającymi, należy stosować:  
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 
technicznych  
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:  
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,  
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.  
 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.  
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne 
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.  
 
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji  
Należy stosować kationowe emulsje asfaltowe wg PN-EN 13808, załącznik krajowy NA.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót  
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:  
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym 
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
 – układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,  
– skrapiarka,  
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione  
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,  
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,  
– sprzęt drobny.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport materiałów  
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi 
w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka 
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powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, 
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od 
produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym 
przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być 
czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Co najmniej na 30 dni (lub dwa tygodnie przy remontach bieżących i małym zakresie robót) 
przed zaplanowanym wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi komplet dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia producenta mieszanki, 
gotowego wyrobu i materiałów stosowanych do produkcji.  
Wykonawca powinien przedłożyć:  
- aktualny certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dotyczący WMA, która będzie 
produkowała mieszankę, wystawiony przez jednostkę notyfikowaną,  
- skład wejściowy mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci procentowych udziałów 
poszczególnych składników,  
- deklaracje właściwości użytkowych, wystawione przez producentów, dla mieszanki 
(wyrobu) i wszystkich materiałów stosowanych do jej produkcji.  
Producent mieszanki mineralno-asfaltowej (wyrobu budowlanego) powinien posiadać 
certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji, zgodny z normą PN-EN 13108-21, w 
ramach którego dokonuje oceny właściwości użytkowych wyrobu wg systemu 2+. Zadaniem 
producenta mieszanki jest dobór materiałów składowych, kruszywa spełniającego 
wymagania WT-1 2010 i lepiszcza wg PN-EN 12591 lub PN-EN 14023, oraz opracowanie składu 
mieszanki pod względem uziarnienia, procentowej zawartości lepiszcza i wymaganych 
właściwości stosownie do zamierzonego zastosowania. Producent przeprowadza również 
badanie typu wyprodukowanej mieszanki i na podstawie uzyskanych wyników badań, 
sporządza deklarację właściwości użytkowych wyrobu dla zamierzonego zastosowania. 
Deklaruje wszystkie wymagane właściwości użytkowe wyrobu takie jak:  
- uziarnienie wyjściowe mieszanki mineralnej na sitach kontrolnych,  
- zawartość asfaltu rozpuszczalnego w wyprodukowanej mieszance,  
- gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej (cecha charakterystyczna dla danej mieszanki), 
- zawartość wolnych przestrzeni,  
- odporność na działanie wody, 
- odporność na deformacje trwałe, PRDAIR i WTSAIR,  
- i inne właściwości jeżeli są wymagane.  
Mieszanka mineralno-asfaltowa przeznaczona do wbudowania powinna zawierać 
optymalną ilość asfaltu i spełniać wymagania ST w całym zakresie dopuszczalnych 
zawartości asfaltu w mieszance. Producent mieszanki mineralno-asfaltowej przeprowadza 
badanie typu przy każdej zmianie dostawcy lub złoża materiału, jak również po stwierdzeniu, 
w trakcie wykonywanych badań, zmiany cech produkowanej mieszanki np. zmiany gęstości 
kruszywa o więcej niż 0,05 Mg/m3 .  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w laboratorium zaakceptowanym 
przez Zamawiającego lub posiadającym akredytację w zakresie badanych właściwości, w 
celu wykazania, że wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa w sposób ciągły spełnia 
wymagania specyfikacji w okresie realizacji robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W).  
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki).  
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Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania 
składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o 
różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.  
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością 
± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może 
przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 35/50.  
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała 
temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.  
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj 
składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża  
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą 
z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne,  
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,  
– wyprofilowane, równe i bez kolein,  
– suche. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.  
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody.  
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać 
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.  
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w 
betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o 
właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem 
asfaltowym).  
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni 
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.  
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami 
według norm lub aprobat technicznych. 
 
5.5. Połączenie międzywarstwowe  
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.  
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 
warstwami.  
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na 
pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2 , przy czym:  
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,  
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki; 
jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość 
lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.  
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. 
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach 
trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni 
lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę 
organizacji ruchu.  
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W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed 
układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.  
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
 
5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 
zapisami w punktach 5.4  
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5oC 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2.  
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych.  
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury 5oC. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 
dopuszcza się układają mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V 
> 16 m/s).  
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki 
otoczenia. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w 
układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 
wbudowywanie ręczne.  
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).  
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. 
Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z 
możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
 
5.7. Próba technologiczna, odcinek próbny  
Na 10 dni przed przystąpieniem do wykonywania warstwy z betonu asfaltowego Wykonawca 
w obecności Inżyniera, podczas wykonywania próby technologicznej lub odcinka próbnego, 
pobierze do badań próbki mieszanki zgodnie z PN-EN 12697-27 i przekaże do Laboratorium 
Zamawiającego w celu przeprowadzenia badań kontrolnych.  
Na podstawie pozytywnych wyników badań mieszanki i wyników badań z odcinka próbnego 
Inżynier może podjąć decyzję o rozpoczęciu wykonywania warstwy.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone przez Inspektora Nadzoru.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Uwagi ogólne  
Badania dzielą się na:  
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),  
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy  
– Inspektora Nadzoru).   
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Badania kontrolne składu mieszanki mineralno-asfaltowej polegają na wykonaniu ekstrakcji 
wg PN-EN 12697-1 i oznaczeniu składu ziarnowego wg PN EN 12697-2.  
Dla badań kontrolnych wykonywanych dla potrzeb Zamawiającego należy przyjąć, że 
uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może 
odbiegać od wartości deklarowanych o więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek:  
· dla mieszanki AC 16 W KR3÷6  
- zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, ±2,0%  
- zawartość kruszywa o wymiarze < 2 mm, ±3 %  
- zawartość kruszywa o wymiarze < 8 mm, ±4 %  
- zawartość kruszywa o wymiarze < 11,2 mm, ±4 % 
 - zawartość kruszywa o wymiarze < 16 mm, ±5 %  
Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w każdej próbce pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie może odbiegać od wartości deklarowanej o więcej niż ±0,3% pod warunkiem, 
że mieszanka spełnia wszystkie stawiane jej wymagania.  
Dopuszczalne odchyłki uwzględniają rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, 
dokładność metod badawczych i niepewność badania.  
 
6.3.2. Badania Wykonawcy  
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie 
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie 
usunąć.  
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie. 
Inspektor Nadzoru może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań 
Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inspektor Nadzoru może przeprowadzić badania kontrolne 
według pktu 6.3.3.  
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:  
– pomiar temperatury powietrza,  
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 
(wg PN-EN 12697-13 [36]),  
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,  
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
 – pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,  
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),  
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,  
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.  
 
6.3.3. Badania kontrolne  
Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy 
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, 
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań 
są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje 
się Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy 
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich 
obecny.  
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano 
w tablicy 7.  
 
Tablica 7. Rodzaj badań kontrolnych  
 
Rodzaj badań  
- Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)  
- Uziarnienie  
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- Zawartość lepiszcza  
- Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego  
- Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki  
- Warstwa asfaltowa  
- Wskaźnik zagęszczenia a)  
- Spadki poprzeczne  
- Równość  
- Grubość lub ilość materiału  
- Zawartość wolnych przestrzeni a)  
- Właściwości przeciwpoślizgowe  
 

a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie 
potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe  
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań 
kontrolnych dodatkowych.  
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i 
wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie 
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych 
do wyznaczonych odcinków częściowych.  
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.  
 
6.3.5. Badania arbitrażowe  
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie 
własnych badań). Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne 
laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych. Koszty badań arbitrażowych wraz ze 
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania.  
 
6.3.6. Połączenie międzywarstwowe.  
Wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami asfaltowymi podbudowa / 
podbudowa powinna być nie mniejsza niż 0,7 MPa. Badanie należy wykonać metodą 
Leutnera wg załącznika do WT-2 2010.  
 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  
 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa  
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy 
asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy 
asfaltowej.  
6.4.2. Warstwa asfaltowa  
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału  
Grubość wykonanej warstwy nie może być mniejsza nić 1 cm oznaczana według PN-EN 
12697-36 [40]  
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z 
reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo 
sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną 
dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do 
odcinka budowy.  
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.  
 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy  
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Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 12. 
Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. Określenie gęstości 
objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].  
 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5%.  
 
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna  
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar 
wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne [67].  
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi 
jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość 
poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [67].  
 
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej  
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i 
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 
1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału 
dopuszczalnych odchyleń.  
kształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm.  
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie.  
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 
(AC).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 
6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- oczyszczenie i skropienie podłoża,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej,  
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,  
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,  
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 
krawężników,  
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,  
- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,  
- odwiezienie sprzętu.  
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:  
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.  
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XVII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE 
SANITARNE - B.19.00.00 

 
Kod CPV wg słownika zamówień: 

45000000-7 - Roboty budowlane 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków. 
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45300000-0- Roboty instalacyjne w budynkach 
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 
 

17.1. Wstęp 

 

17.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót w ramach budowy przyłącza oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 
budowy przyłącza oraz podziemnej instalacji wodociągowej dla budowy zespołu basenów 
letnich zewnętrznych  wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi 
zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie obiektu tj. budynkami prefabrykowanymi 
kontenerowymi zaplecza sanitarnego, socjalnego i technologicznego wraz z instalacjami 
wewnętrznymi  i zagospodarowanie terenu (w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla 
niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty obsługowe, miejsce gromadzenia  
odpadów stałych, zewnętrzna instalacja  technologiczna, energetyczna z oświetleniem 
terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a także  elementy małej 
architektury. 
 

17.1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 17.1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianego projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich 
standardu i jakości.  
 
17.1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montażu sieci, przyłączy (połączeń) i instalacji zewnętrznych, ich uzbrojenia 
i armatury, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. Robotami tymczasowymi 
przy budowie sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych wymienionych wyżej są: wykopy, 
umocnienia ścian wykopów, odwodnienie na czas montażu rurociągów  
w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), 
wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. Do prac 
towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych 
oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

Zakres robót przy wykonywaniu sieci, przyłączy i instalacji podziemnych obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie prac przygotowawczych,  
- wykonanie rur ochronnych, 
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- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na przyłączach  

i instalacjach zewnętrznych, 
- ułożenie przewodów, odgałęzień, studni kanalizacyjnych, wykonanie izolacji 

studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Zakres robót i materiałów przy wykonywaniu sieci, przyłączy i instalacji podziemnych 
obejmuje: 

- budowę kanałów z rur PCV SN8 SDR34, łączonych kielichowo Ø 110, 
- budowę kanałów z rur PCV SN8 SDR34, łączonych kielichowo Ø 160, 
- budowę przewodów ciśnieniowych z rur PE 100 PN16 SDR 11 w zakresie średnic od Ø 25 

do Ø 40, 
- budowę przewodów ciśnieniowych z rur PE 100 PN10 SDR 17 w zakresie średnic od Ø 63 

do Ø 90, 
- budowę przewodów z PE-X/AL/PE-X jako wewnętrzne instalacje w kontenerach/ 

budynkach, 
- studnie betonowe Ø 1000 z włazem żeliwnym, 
- studnie betonowe Ø 1500 z włazem żeliwnym,studnie rewizyjne tworzywowe PP 315, 
- hydrant podziemny ogrodowy DN 50, 
- zasuwy klinowe żeliwne DN 50 z obudową i skrzynką do zasuw, 
- wpusty podwórzowe DN100, 
- armatura wodociągowa: zawory odcinające PN16, spustowe PN16, zawór 

antyskażeniowy typ EA DN50, zwrotne PN16, wodomierz śrubowy DN50 Q3=40m3/h. 
 
17.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami. 

Pojęcia ogólne: 

Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia ścieków  
z instalacji sanitarnych 

Kanały: 

Kanał sanitarny – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania 
ścieków 

Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych 

Kanał boczny – kanał doprowadzający ścieki do kanału zbiorczego i przeznaczony do 
podłączenia studzienki ściekowej z siecią kanalizacji sanitarnej 

Urządzenia uzbrojenia sieci: 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 
na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 

Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczenia do łączenia, co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 

Studzienka przepadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej 
wysokości, w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez 
zewnętrzny odciążający przewód pionowy 

Wylot kanału – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika  
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Studzienka rozprężna – studzienka prefabrykowana do odbioru ścieków z rurociągu 
tłocznego, montowana bezpośrednio przed odbiornikiem, której zadaniem jest ograniczenie 
prędkości ścieków dopływających do odbiornika oraz uciąglenie przepływu 

Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu przez przeszkodę terenową 

Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje  
i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków  
z poziomu niższego na wyższy. 

Zbiornik retencyjny- zbiornik służący do tymczasowego gromadzenia wód deszczowych. 

Elementy studzienek: 

Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki 

Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej 

Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą 

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom. wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę,  

sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 
budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  

przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa – przewód wodociągowy 
doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych,  

przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 
przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych,  

przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący 
sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 

Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu przez przeszkodę 
terenową. 

Podpory ślizgowe - podparcia wodociągu w rurze ochronnej lub przewiertowej.  

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody  

Hydranty – punkty czerpalne o wydajności potrzebnej do gaszenia pożaru.  

Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako 
maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi 
odcinkami przewodu.  

Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie 
poziomej pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu.  

Materiał rodzimy – materiał, z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi 
spajania.  

Bloki oporowe – bloki betonowe lub żelbetowe stosowane dla wodociągów stosowane są na 
kolanach, łukach i odgałęzieniach. 

Sieć ciepłownicza- układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi 
(armatura odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, 
odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaże, konstrukcje nośne sieci nadziemnych, itp.). 
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Preizolowana sieć ciepłownicza- Układ rurociągów zbudowana z rur, kształtek i elementów 
preizolowanych ułożonych bezpośrednio w gruncie bez kanałów i jakichkolwiek obudów.  

Preizolowana podziemna sieć ciepłownicza- Układ rurociągów ze wszystkimi ze wszystkimi 
urządzeniami na nich zamontowanymi (j.w.) zbudowana z rur, kształtek i elementów 
preizolowanych.  

Rura preizolowana- preizolowany zespół rurowy. Prefabrykat składający się z rury 
przewodowej (jednej lub kilku), materiału izolacyjnego i rury osłonowej, z niezaizolowanymi 
końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi rurami, kształtkami 
elementami preizolowanymi. 

Izolacja cieplna- Materiał, który zmniejsza straty ciepła, np. pianka poliuretanowa do 
wykonania izolacji połączeń rur. 

Pianka poliuretanowa PUR- Pianka posiadająca głownie strukturę komórek zamkniętych, 
będącą produktem chemicznej reakcji odpowiednich związków. 

Zespół złącza- Kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek, elementów 
preizolowanych. 

Osłona zespołu złącza- Element rurowy (mufa) łączący dwie rury osłonowe w zespole złącza. 

Kompensator- Urządzenie lub element, który można stosować do kompensacji wydłużeń sieci 
preizolowanych, np. kompensatory typu mieszkowego, element - L-, Z- i U-kształtowy. 

Kompensator jednorazowego działania- Odmiana kompensatora mieszkowego o konstrukcji 
samoblokującej się lub blokowanej poprzez spawanie, po jednokrotnym (obliczeniowym) 
jego ściśnięciu. 

Poduszka kompensacyjna- Płyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR), pianki 
polietylenowej (PE), wełny szklanej, wełny skalnej lub innych materiałów spełniających 
wymagania w tym zakresie (np. warstwa piasku). 

Podpora stała- konstrukcja służąca do przeniesienia obciążeń osiowych z rury przewodowej 
do gruntu lub na konstrukcję nośną, bez przemieszczenia rury w tym punkcie. 

System alarmowy- Instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia izolacji 
cieplnej rur i elementów preizolowanych. 

Układanie na zimno- Metoda budowy preizolowanych sieci ciepłowniczych przy założeniu 
przekraczania dopuszczalnych sprężystych naprężeń w rurze przewodowej i dopuszczaniu 
odkształceń plastycznych. 

Temperatura ciągła- Temperatura nośnika ciepła przy której sieć ciepłownicza w okresie 
eksploatacji może pracować w sposób ciągły w czasie nieograniczonym albo w czasie 
ograniczonym; wartość temperatury ciągłej i długość ewentualnego czasu ograniczonego 
powinna być ustalona w projekcie sieci ciepłowniczej preizolowanej. 

Temperatura szczytowa- Najwyższa temperatura nośnika ciepła przy której w okresie 
eksploatacji, sieć ciepłownicza może okresowo pracować przez określony czas; wartość 
temperatury szczytowej i maksymalna, określona długość czasu okresowej pracy powinna 
być ustalona w projekcie sieci ciepłowniczej preizolowanej. 

Ciśnienie robocze wodnej sieci ciepłowniczej- Maksymalne ciśnienie ruchu w rurociągu 
zasilającym. 

Ciśnienie robocze parowej sieci ciepłowniczej- Maksymalne ciśnienie pary na wyjściu ze 
źródła. 

Ciśnienie próbne sieci ciepłowniczej- Ciśnienie, któremu poddaje się rurociągi ciepłownicze, 
w czasie badania szczelności. 

Odbiór techniczny częściowy sieci ciepłowniczej- Odbiór elementów i robót, które mają być 
zakryte przed całkowitym zakończeniem montażu lub odbiór całkowicie wykonanego 
odcinka sieci ciepłowniczej. 

Odbiór techniczny końcowy sieci ciepłowniczej- Odbiór sieci ciepłowniczej po wykonaniu 
odbiorów technicznych częściowych oraz po ruchu próbnym. 



 

109 

 

Początek sieci ciepłowniczej- Jako początek sieci ciepłowniczej należy przyjmować: 
- w przypadku różnych eksploatatorów źródła ciepła i sieci: armaturę odcinającą, 
- usytuowaną na granicy działki źródła ciepła, - w przypadku jednego eksploatatora źródła 
ciepła i sieci ciepłowniczej: armaturę, 
- odcinającą rurociągi od głównych rozdzielaczy w źródle (rozdzielacze należą do źródła). 
Koniec sieci ciepłowniczej- Jako koniec sieci ciepłowniczej należy przyjmować pierwszą 
armaturę odcinającą sieć od urządzeń odbiorcy (armatura odcinająca należy do sieci). 

Źródło ciepła- Elektrociepłownia, ciepłownia, kotłownia lub grupowy węzeł ciepłowniczy. 

Odbiorca ciepła- Węzeł ciepłowniczy zasilający instalację w ciepło lub rozdzielacze tej 
instalacji, w przypadku gdy parametry sieci są równe parametrom instalacji. 

Przewód gazowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia gazu 
odbiorcą komunalnym.  

Sieć gazowa- zespół współpracujących ze sobą sieci i urządzeń inżynierskich, przeznaczony 
do zaopatrywania ludności i przemysłu w gaz  

Sieć zewnętrzna - układ przewodów gazowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców, 
zaopatrujący w gaz ludność lub zakłady produkcyjne,  

Przyłącze domowe- przewód gazowy łączący sieć gazową z kurkiem gazowym, który jest 
umieszczony na zewnętrznej elewacji budynku lub w ogrodzeniu posesji.  

zewnętrzna instalacja gazowa – instalacja gazowa położona na zewnątrz budynku pomiędzy 
szafką gazową a budynkiem. 

 

17.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody i za jakość wykonywania robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową i powinien przestrzegać i spełniać wymagania Rysunków, 
Specyfikacji i Instrukcji wydanych przez Inwestora. Wykonawca powinien przygotować  
i przedstawić metodę wykonania robót do akceptacji Inspektora Nadzoru, która precyzuje 
podejście budowlane do każdego głównego elementu Robót. 

17.2.1. Rysunki  
Wykonawca opracuje następującą dokumentację i uzyska uzgodnienie Inspektora nadzoru: 

a) geodezyjną dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze). Jeżeli w trakcie 
wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach  
i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Dodatkowo poza 
Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, 
Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane  
i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz do określenia parametrów 
technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje 
kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu 
kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki 
niezależnie od całości projektu.  

b) rysunki powykonawcze. Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację 
oraz rysunki dostarczone Inwestorowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie 
wykonywania Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inwestorowi rysunki 
powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla każdego 
ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie 
wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim 
ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed datą przekazania. 

 
17.2.2. Tablice informacyjne 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. 
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17.2.3. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego: 
- utrzymywać teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
17.2.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz  
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
17.2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika, np. materiały pylaste, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
17.2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
17.2.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
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zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora. 
 
17.2.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
17.2.9. Zgodność z wymogami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 
instytucji (zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na 
rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.). W ciągu dwóch 
tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru listę 
wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie  
z Programem. W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności 
publicznych, Zamawiający stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni 
udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków 
robót. Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu to koszt jakichkolwiek opóźnień 
związanych ze zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie 
Zamawiający. Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien 
umożliwić instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on 
umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach badania i kontroli, które jednak nie 
zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 
 
17.2.9. Zabezpieczenie urządzeń kolidujących 
Zabezpieczenie poniższych urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu  
z użytkownikami: 
- urządzenia energetyczne, 
- urządzenia gazowe, 
- urządzenia ciepłownicze, 
- urządzenia wodociągowe. 

 
17.3. Materiały 
Materiały stosowane do budowy powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub  
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora. 
UWAGA: wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji 
technicznej i SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych 
lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
równoważnych dla nazwanych materiałów oraz proponowanej technologii wykonania, 
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wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. 
Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia  
o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie 
składającego ofertę. 
Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1+5: 
2002. 
 
17.3.1. Wymagania ogólne 
 

17.3.1.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
specyfikacji w czasie postępu robót. 
 
17.3.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rejestracją ich do robót. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i grunt czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy w miejscu wskazanym przez Inwestora i wykorzystane przy zasypce 
i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Inspektora 
nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w projekcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi w danym obszarze. 
 
17.3.1.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
17.3.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. 
 
17.3.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli rysunki lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 
 
17.3.1.6. Rury 
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały: 
• rury PCV o ściankach litych o sztywności obwodowej SN8– łączone są poprzez kielichy  

z uszczelką 
• uszczelki do rur kanalizacyjnych, które dostarcza producent rur. 
• piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-EN 13043:2004P. 
 
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się następujące materiały: 
• rury PCV o ściankach litych o sztywności obwodowej SN8– łączone są poprzez kielichy  

z uszczelką 
• uszczelki do rur kanalizacyjnych, które dostarcza producent rur. 
• piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-EN 13043:2004P. 
 
Do budowy sieci, przyłącza i instalacji zewnętrznej wodociągowej stosuje się następujące 
materiały: 
• kształtki – trójniki, kolana kierunkowe, łuki kierunkowe żeliwne. 
• rury PE-HD klasy PE100 SDR11 i klasy SDR17 

 
Do budowy wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynkach/kontenerach: 
• rury PE-X/AL/PE-X – rury instalacyjne, propylenowe z wkładką aluminiową do wody pitnej 
• złączki do zaprasowywania i skręcania, wykonane z mosiądzu odpornego na 

odcynkowanie 
• atestowane jako rury do wody użytkowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 

 
17.3.1.7. Rury ochronne 
Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych 
mechanicznie i odpornych na działanie czynników agresywnych. 

a) korpus rury ochronnej - do wykonania rur ochronnych należy stosować: 
- rury osłonowe PE na skrzyżowaniach z gazociągiem i ciepłociągiem, 
- rury osłonowe typu APS dwudzielne – na skrzyżowaniach z kablami energetyki  

i telekomunikacji, 
- rury osłonowe typu DVK – na skrzyżowaniach z kablami energetyki. 

b) uszczelnienia rur ochronnych - do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy 
stosować: 
- manszety z elastomeru, 
- piankę poliuretanową. 

 
17.3.1.8. Płozy 
Do ochrony rur przewodowych prowadzonych w rurach osłonowych należy stosować płozy 
dystansowe, które posiadają szereg zalet m.in.: 
- łatwy montaż rury przewodowej w rurze osłonowej, 
- dobre wypośrodkowanie rury przewodowej w rurze osłonowej, 
- znakomite własności izolacyjne, a zatem możliwość stosowania w ochronie katodowej lub 

protektorowej rurociągów,  



 

114 

 

- ochronę powłok malarskich i izolacyjnych, 
- zapobiegają uszkodzeniom powierzchni zewnętrznych rur. 

 
17.3.1.9. Studzienki betonowe na sieci kanalizacyjnej 
Zaprojektowane studzienki betonowe złożone są z następujących zasadniczych elementów: 
a) podstawy studzienki z dnem monolitycznym, 

Podstawę studni stanowi dolna część studzienki, z dnem monolitycznym (element 
żelbetowy), na którym montowane są kręgi. 
W ściankach pionowych podstawy studni mogą być wykonane otwory podłączeniowe 
przewodów kanalizacyjnych. Możliwe jest wykonanie otworów o różnych średnicach,  
w zależności od potrzeb odbiorcy (w granicach możliwości technologicznych). W płycie 
dennej podstawy studni (od strony wewnętrznej), w celu ukierunkowania przepływu 
cieczy, wykonane może być wyprofilowane koryto, tzw. kineta. Może ona być wykonana 
według indywidualnych potrzeb odbiorcy (w miarę możliwości technologicznych)  
w zakładzie produkcyjnym. Elementy wykonywane są z betonu C35/45, zgodnie  
z PN-EN 1917:2004P. 

b) kręgów stanowiących komorę roboczą lub komin włazowy, 
Elementy wykonywane są z betonu C35/45, średnice Ø1000mm, Ø1200mm zgodnie z PN-
EN 1917:2004P. Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych o średnicy 
0,80 m odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 

c) elementów redukujących przekrój komory do wymiaru komina lub otworu włazowego, 
Płyta redukcyjna umożliwia zredukowanie średnicy studzienki w części pionowej, powyżej 
komory roboczej, do średnicy 1000 mm. Elementy produkowane z betonu klasy C35/45, 
zgodnie z PN-EN 13369:2018-05E. 
Płyta pokrywowa- element produkowany z betonu klasy C35/45, zgodnie z PN-EN 
1917:2004P, a pozostałe zgodnie z PN-EN 13369:2018-05E. Płyta pokrywowa (stropowa) 
prefabrykowana wykonana z żelbetu. Średnica płyty powinna być większa od średnicy 
zewnętrznej kręgów. 

d) Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające 
wymaganiom 124-1:2015-07. 

e) elementów wyrównujących, takich jak pierścienie wyrównawcze. Pierścienei 
wyrównawcze produkowane są z betonu klasy C35/45, średnice Ø1000 mm zgodnie z PN-
EN 1917:2004P. 

f) pierścienie odciążające 
Elementy wykonywane są z betonu klasy C35/45, średnice Ø1000mm wykonywane są 
zgodnie, z normą PN-EN 1917:2004P, a pozostałe zgodnie z normą PN-EN 13369:2018-05E. 

g) zwężki 
Zwężka umożliwia zredukowanie średnicy studzienki w części pionowej do średnicy otworu 
włazowego (600 mm). Stosowana może być dla zbiorników o średnicach 1000. Elementy 
produkowane są z betonu klasy C35/45, zgodnie z normą PN-EN 1917:2004P. 

h) stopnie złazowe 
Należy stosować stopnie ze stali kwasoodpornej lub żeliwne wg normy PN-EN 13101:2005P. 

i) łączenie prefabrykatów 
Kręgi należy łączyć na uszczelkę gumową a płyty prefabrykowane łączyć zaprawą 
cementową. Zaprawa cementowa powinna odpowiadać obowiązującym normom  
i wymaganiom. 

j) studzienki PVC 
Na przyłączu i instalacji zewnętrznej zaprojektowano studzienki z PVC o średnicy 425 mm. 
Część przepływowa studzienki – kineta studzienki. Konstrukcja kinety zależna od funkcji 
studzienki kanalizacyjnej stanowi prefabrykat.  
Rura wznosząca – rura trzonowa z o średnicy 425mm wykonana jako prefabrykat. 
Pokrywa studzienki - właz żeliwny D400. Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy  
z żeliwa sferoidalnego typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 124-
6:2015-07E. 
Łączniki rurowe, rurowo-kołnierzowe. 
Wymagane zabezpieczenie przeciw wysunięciu dzięki blaszkom zakleszczającym ze stali 
nierdzewnej A4. Uszczelka wykonana z elastomeru umożliwiająca łatwe osadzenie rur. 
Korpus i kołnierz dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500. Śruby i nakrętki 
łatwe w dokręcaniu, ze stali nierdzewnej. Końce śrub zabezpieczone kołpakami  
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z tworzywa sztucznego. Montaż w dowolnej pozycji. Ochrona antykorozyjna powłoką na 
bazie żywicy epoksydowej, min. 250 wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009. Połączenia 
kołnierzowe i przyłącz wg. normy PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10.  
POŁĄCZENIA KOŁENIERZOWE - kołnierz żeliwny (nie dopuszcza się połączeń kołnierzowych  
z polietylenu) 
OPASKA DO NAWIERCANIA – szerokość minimum 12 cm skręcana na minimum 4 śruby 
nierdzewne. 

k) zasuwy 
Zasuwy żeliwne, klinowe, owalne kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem wg normy PN-EN 
1074-2: korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego co najmniej klasy GGG 50: 
zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne oraz zewnętrzne; wrzeciono wykonane ze stali 
nierdzewnej z walcowanym gwintem: uszczelnienie min. 2 o-ringi; klin wykonany z żeliwa 
sferoidalnego minimum EN-GJS-500 (wg DIN GGG 50), całkowicie pokryty 
gumą/elastomerem; śruby ze stali nierdzewnej A4 zabezpieczone masa zalewową: 
kołnierze owiercone zgodnie z normą PN-EN 1092-2: ciśnienie minimum PN 10. Obudowa 
teleskopowa do zasuw, trzpień łączący wykonany ze stali ocynkowanej, nasada i czop z 
żeliwa sferoidalnego; osłona wykonana z tworzywa sztucznego + skrzynka uliczna do 
zasuw. Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do 
kontaktu  
z wodą pitną. 

l) hydrant nadziemny 
Hydranty pożarowe DN 80 nadziemne: korpus górny i dolny wykonane z żeliwa 
sferoidalnego minimum EN-GJS-500 wg. DIN GGG 50; kolumna z żeliwa sferoidalnego lub 
ze stali nierdzewnej; zabezpieczenie antykorozyjne części z żeliwa sferoidalnego zgodne z 
DIN-30677 cz.2; wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem; trzpień 
uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej; śruby ze stali nierdzewnej; ogumowany 
grzybek zamykający; kołnierz owiercony zgodnie z PN - EN I 092-2: możliwość naprawy 
(wymiany elementów) hydrantu „od góry”; ciśnienie minimum PN 10; z podwójnym 
zamknięciem; kolor czerwony; wszystkie elementy żeliwne zewnętrzne pokryte powłoką 
antykorozyjną odporną na promienie UV. 
Hydranty muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 

m) armatura oznaczenia 
Armaturę zabudowaną na rurociągu należy oznakować tabliczkami lokalizacyjnymi 
umieszczonymi w widocznych miejscach. Tabliczki z ABS z wymiennymi cyframi, 
produkowane metodą wtrysku dwukolorowego. Do oznakowania należy zastosować 
tabliczki: zasuwowe (Z), hydrantowe (H), zasuwowe na podłączeniu (D). Armatura 
dopuszczona do kontaktu z wodą pitną. Wszystkie materiały winny posiadać atest 
Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do stosowania dla przesyłu wody pitnej. 

n) Studnie tworzywowe  
studzienki rewizyjne ø400 mm  z tworzywa sztucznego z wyprofilowaną kinetą i trzonową 
rurą karbowaną, które: 
-posiadają odporność chemiczną uszczelek, 
-posiadają odporność chemiczną tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-U). 
Studzienki zakończone rurą teleskopową, z pokrywą żeliwną, nastudzienną. Przykrycie 
studni  w zależności od lokalizacji – właz klasy A15 lub D400. 
 

17.3.1.10. Składowanie 
a) rury  

Rury pakietowane układać w dwóch, trzech warstwach o maksymalnej wysokości 
całkowitej 2,0 m, pod warunkiem, że listwy drewniane pakietu górnego będą 
spoczywały na listwach drewnianych dolnego pakietu. Zabezpieczenie przed 
rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. Rury nie pakietowane układać na równym podłożu na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i grubości 2.5cm ułożonych prostopadle do 
osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej. Dolną 
warstwę rur zabezpieczyć przed przesuwaniem za pomocą kołków i klinów drewnianych. 
Rury układać kielichami naprzemianlegle. Kształtki i inne materiały (uszczelki, środki 
czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany w odpowiednich 
pojemnikach, z zachowaniem środków ostrożności jak dla rur PVC i PE. 
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b) kręgi  

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym pod 
warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy składowaniu 
wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 

c) włazy kanałowe i stopnie 
Składowanie włazów i stopni może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od 
substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas 
(typów). Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

d) kruszywo 
Składowisko kruszywa winno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru. 

e) rury i kształtki żeliwne 
Składowanie materiałów powinno odbywać się na terenie równym, utwardzonym  
z możliwością odprowadzenia wód opadowych. Zaleca się składowanie materiałów w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy 
powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i 
utratą właściwości technicznych. W okresie składowania materiałów należy dokonywać 
niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. Rury, kształtki i armatura powinny być 
zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem Magazynowane rury PE powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych. Temperatura w 
miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30οC. Rury należy przechowywać w 
pozycji poziomej na płaskim i równym podłożu. 

 
17.4. Sprzęt 
 

17.4.1. Warunki ogólne stosowania sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi zamówieniem. Sprzęt będący własnością wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli rysunki 
lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania 
warunków określonej jakości wykonania, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany 
i nie dopuszczony do robót. 
 
17.4.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i wykończeniowych: 
- piłę do cięcia betonu, 
- piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
- żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
- koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 

walec wibracyjny, 
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- specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 
17.4.3. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, wykonawca zapewni następujący 
sprzęt montażowy: 
- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
- samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 
- samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
- samochód beczkowóz 4 t, 
- beczkowóz ciągniony 4000 dm3, 
- przyczepę dłużycową do 10 t, 
- żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 
- żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 
- wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 
- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 
- spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 
- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
- kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3, 
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3, 
- giętarkę do prętów mechaniczna, 
- nożyce do prętów mechaniczne elektryczne. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
wykorzystania na budowie. 
 
17.5. Transport 
 

17.5.1. Warunki ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  
z zasadami określonymi zamówieniem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom zamówienia na 
polecenie Inwestora będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
17.5.1.1. Rury PVC i PE  
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych 
należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy 
przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.  
Rury są dostarczane na plac budowy zapakowane w paletach, a kształtki w skrzyniach lub 
paczkach powleczonych folią. Rury powinny być rozładowane przy pomocy dźwigu, koparki 
lub widłaka. W tym celu należy użyć pasów nośnych – w żadnym przypadku nie należy 
używać lin stalowych. Taśmy powinny być opasane wokół palety z zewnętrznej strony belek 
nośnych. Przy podnoszeniu palet należy je podtrzymywać tak by nie dopuścić do uderzenia  
o inne palety. Nie należy palet lub skrzyń przesuwać na samochodzie przy pomocy łomów 
lub drągów. Obsługujący rozładunek nie powinni znajdować się pod unoszonym ładunkiem. 
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Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym 
składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. 
folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację 
powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych  
o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami 
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. Stos należy 
zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 
1+2 m. 
 
17.5.1.2. Transport rur do wykopu 
Tylko całe palety należy transportować w rejon wykopu. Pojedyncze rury transportujemy przy 
pomocy pasów nośnych. Przy pomocy koparki nie należy transportować pojedynczych rur 
lub kształtek. 
17.5.1.3. Kręgi 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz 
zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory 
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do 
podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kręgów 
należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatu. 
 
17.5.1.4. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy 
należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu 
ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 
 
17.5.1.5. Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie 
powinien powodować: 

- segregacji składników, 
- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 
 
17.6. Wykonanie robót 
 
17.6.1. Wymagania ogólne. 
Program zapewnienia jakości (PZJ). Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie  
i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z rysunkami, specyfikacjami oraz poleceniami  
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości winien 
być zgodny z wymaganiami ISO 9000. 

 
17.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  



 

119 

 

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  
i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w zamówieniu. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z zamówieniem. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 
17.6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie w wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
17.6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach przez niego 
zaaprobowanych. 
 
17.6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzające ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez Producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane  
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 
specyfikacjami to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
17.6.6. Dokumenty budowy 
 
17.6.6.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- Datę przekazania wykonawcy Terenu Budowy, 
- Datę przekazania przez inspektora nadzoru rysunków, 
- Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów Robót, 
- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 
- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów robót, 
- Godziny, liczba i rodzaj pracowników zatrudnionych na budowie, 
- Sprzęt w użyciu i sprzęt nieużywany, 
- Pobieranie próbek i przeprowadzone badania, 
- Stany pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem na rysunkach, 
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania Robót, 
- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- Inne istotne informacje i przebiegu robót, 
- Szczegółowe zaświadczenia dla ilościowych i jakościowych elementów robót, w tym 

dostawy dostarczone i użyte. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną zamówienia i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
17.6.6.2. Księga Obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego  
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
 
17.6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, Laboratorium Inwestora i Laboratorium Wykonawcy, atesty 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inwestora. 
 
17.6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3 następujące 
dokumenty: 

- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne cywilno-prawne, 
- Protokoły odbioru robót, 
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- Protokoły z narad i ustaleń, 
- Korespondencję na budowie. 

 
17.6.7. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany kanał sanitarny. 
 
17.6.8. Roboty przygotowawcze 
Projektowane osie kanałów i przewodów powinny być oznaczone w terenie przez geodetę  
z uprawnieniami. Osie przewodów wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 
ciągu reperów roboczych. 
Punkty na osiach trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej  
3 punkty. Kołki świadka wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość 
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze 
należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców.  
Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki 
kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 
 
17.6.9. Roboty ziemne 
Kanały w przebiegu równoległym wymagać będą wykonania wspólnego wykopu. 
Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych, ręcznie lub mechanicznie zgodnie  
z normami PN-B-10736:1999. Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu, tj. od 
wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz 
odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle 
do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 
naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię należy odwozić w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Wzdłuż 
wykopu utworzyć przejście szerokości 1,0m. Przejście to powinno być stale oczyszczane  
z ziemi. 
Ze względu na prowadzenie robót w pasie czynnej jezdni i zbliżenia do istn. budynków, 
wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa winna wystawać 15cm ponad teren.  
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm 
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm.  
Wykopy należy wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 
projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych 
dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości co 1,0m nad powierzchnią terenu  
w odstępach co 30cm. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanych 
osi przewodów. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich prawidłowa eksploatację. 
Wejścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3cm dla 
gruntów zwięzłych, ± 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja 
szerokości wykopu wynosi ± 5cm. 
Odspojenie i transport urobku 
Usunięcie asfaltu i podbudowy istniejących dróg wykonać przy użyciu piły do cięcia asfaltu  
i betonu. Rozluźnienie gruntu poniżej podbudowy drogi wykonać ręcznie za pomocą łopat  
i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię 
terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu. 
Urobek należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 
robót i istniejących budynków.  
Zgodnie z wytycznymi projektowymi wykopy pod kanalizację sanitarną należy wykonać  
jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, z umocnieniem pełnym na całej długości. 
Odwodnienie wykopów na czas budowy kolektorów 
Przy budowie sieci w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości 
wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 

- powierzchniowa, 
- drenażu poziomego, 
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej, 

Dla sieci budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie 
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 
50m, skąd zostanie odpompowana, względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy 
zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą 
wpłukiwanej rury obsadowej o średnicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach 
co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltra należy przeprowadzić 
próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia 
stałego wydatku wody i prawidłowości osypki filtracyjnej. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robót. 
Podłoże 
Podłoże naturalne 
Podłoże naturalne stosuje się na gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności)  
z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże 
naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
Rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka  
o głębokości 0,2-0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 
zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się 
w nim wody. 
Dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 
najmniej 0,5 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Wykonać badania podłoża 
naturalnego. 
Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
- Podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 

naturalne, lub przy nie nawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), 
makroporowych i kamienistych, 

- Podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej 

grubości po ich usunięciu 
• przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających) 
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• w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 
przewodów 

• warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych 
W razie konieczności obetonowania rur grubość warstwy podsypki powinna najmniej 0,2 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka sieci. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni na podłożu. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno być większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1cm. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymogami normy PN-81/B-10735. 
Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz instalacji wodoszczelnej. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad czoło rury winna wynosić co najmniej 
0,3 m dla rur z PVC i PE. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
- Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach 
- Etap II – po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń z jednoczesnym zagęszczeniem. 
- Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.  
Umocnienia wykopu pozostawić w zasypywanym wykopie. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty bez grud  
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg normy PN-B-02481:1998. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypania wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeśli spełnia 
powyższe wymagania, warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem. 
Zasypanie wykopu należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczania gruntów i zgodnie  
z normą BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 
W trakcie wykonywania zasypu ostatnie warstwy zasypu należy zastąpić warstwami 
stanowiącymi podbudowę i odbudowę istniejących dróg. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, osypka rury w strefie niebezpiecznej 
powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90. Dla mniejszego przykrycia 
stopień zagęszczenia winien wynosić 0,85. 
 
17.6.10. Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.2. i 5.3. można przystąpić do wykonania 
robót montażowych.  
Spadki i głębokości posadowienia rurociągów powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. 
Warunki układania przewodów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.3. można przystąpić do wykonania 
robót montażowych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. Przewody należy ułożyć 
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Materiały użyte do budowy przewodów 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed 
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opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i z zewnątrz oraz sprawdzić czy nie 
uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwu lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do 
spadku dna wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości, na co najmniej jednej czwartej obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury 
(oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio 
umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm dla 
rur PVC. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową 
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury 
zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po 
ewentualnym zalaniu. 
Kanał z rur PVC, PE i preizolowany 
Budowę rurociągów z rur PVC i PE rozpoczyna się po wykonaniu odwodnienia dna wykopu. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, 
należy: 
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej 

rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30cm ponad wierzch rury  
z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się 
znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod 
odcinkiem wciskowym. 

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować 
rury z PVC wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
- przycinanie rur, 
- ukosowanie bosych końców rur. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięte przez czoło 
kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
Łączenie kształtek z uwagi na łatwość ich montażu może odbywać się poza wykopem,  
a następnie już połączony odcinek ułożyć w wykopie. 
Rury PE łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego. Zgrzewarkę i strefę zgrzewania należy 
chronić przed wilgocią i zabrudzeniem. Końcówki zgrzewanych rur należy obciąć 
prostopadle, wewnętrzne krawędzie muszą być pozbawione zadziorów, natomiast krawędzie 
zewnętrzne muszą być zaokrąglone. Końce łączonych rur jak również złączkę należy 
odtłuścić przecierając papierem nasączonym w trójchloroetanie lub alkoholu etylowym. 
Następnie wykonać zgrzewanie przy pomocy przeznaczonej do tego celu zgrzewarki. 
Wytyczne wykonania bloków oporowych 
Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich załamaniach przewodów ciśnieniowych. 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszony.  
W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną 
ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy C8/10 przygotowanym na miejscu. 
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu ciśnieniowego powinna być nie 
mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy 
C8/10 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - 
do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, 
zgodnie z normą BN-81/9192-04. 
Wytyczne wykonania rur ochronnych 
Rury ochronne APS, DVK 
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Rury ochronne APS, DVK należy zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji 
Projektowej. Rury dwudzielne APS, należy zastosować w miejscach skrzyżowania kanalizacji 
sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: kablami energetycznymi, kablami 
telefonicznymi. Rury DVK, należy zastosować w miejscach skrzyżowania kanalizacji sanitarnej  
z kablami energetycznymi. 
Studzienki kanalizacyjne 
Ogólne wytyczne wykonawstwa 
Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1,0 m należy wykonać w konstrukcji mieszanej 
monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
aktualnych norm. 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu 
lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe 
ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej 
wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów 
sanitarnych. 
Wykonanie poszczególnych elementów studzienki 
Komora robocza 
Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m studzienka na całej wysokości winna mieć średnicę 
komory roboczej. Komora robocza powinna mieć wysokość min. 2,0m. Komorę wykonuje się  
z materiałów trwałych. Przejście rur PP przez ścianę komory roboczej należy wykonać poprzez 
zamocowanie w ścianie studni króćców dostudziennych kielichowych i z bosym końcem. 
Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową „80”.  
W terenie nawodnionym studzienki należy wykonać z tworzyw sztucznych. 
Włączenie projektowanych kanałów do istniejących studzienek kanalizacyjnych w przypadku 
gdy różnice rzędnych dna kanałów dopływowego i odpływowego przekracza 0,5 m należy 
dokonać poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki  
z zastosowaniem kształtek. Na spadzie wykonać obudowę z betonu C-20/25. 
Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych o średnicy 0,80 m. 
posadowienie komina należy wykonać na płycie betonowej przejściowej. 
Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu C-20/25, w gruncie 
nawodnionym z dodatkiem środka uszczelniającego. Wykładzinę dna (kinetę) studzienek 
betonowych należy wykonać z tworzywa sztucznego. 
Właz kanałowy 
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad 
spocznikiem o największej powierzchni. Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny 
mieć właz typu ciężkiego D 400. 
Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować 
mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi 
stopni 0,30 m. Pierwszy stopień powinien być stopniem skrzynkowym. 
Próba szczelności 
Próby szczelności kanału grawitacyjnego: 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności kanału grawitacyjnego. 
Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 
gruntu lub infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi 
w normie PN-EN 1610:2015-10P. 
Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić: 
- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 
- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 
- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
Badanie na eksfiltrację: 
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Zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. 
Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co 
najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej po ustabilizowaniu 
się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej 
wyżej, w czasie: 
- 30 min. na odcinku o długości do 50 m,  
- 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m. 
Badanie na infiltrację: 
Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania 
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte  
w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru  
i Użytkownika. 
Próby szczelności rurociągu ciśnieniowego: 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu. Na żądanie Inspektora Nadzoru lub Użytkownika należy również przeprowadzić 
próbę szczelności całego przewodu. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań 
związanych z próbami szczelności są podane w Polskich Normach. Niezależnie od wymagań 
określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do 
przeprowadzenia próby szczelności: 
− zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 
− odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku 

wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze 
skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

− odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

− wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
− profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 
− należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 
− przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 
− napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
− temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
− po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 

12 godzin w celu ustabilizowania, 
− po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres  

30 minut sprawdzać jego poziom, 
− po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin 

dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia  
i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności 
trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

− cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu,  
z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1 MPa. 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 
normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany, a przewód powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności powinny 
być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru 
i Użytkownika. 
Izolacja studzienek 
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz powinno stanowić szczelną, jednolitą 
powłokę trwale przylegającą do ścian, sięgając 0,5 m ponad najwyższy przewidywany 
poziom wody gruntowej. Połączenie izolacji poziomej z pionową oraz styki powinny 
zachodzić wzajemnie na wysokość co najmniej 0,1 m. 
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17.7. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związana z wykonaniem sieci kanalizacji, przyłącza oraz zewnętrznej 
instalacji wodociągowej, przyłącza ciepłowniczego, przyłącza gazowego powinna być 
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami właściwej normy. 
Wyniki przeprowadzanych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponowne. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności  
z Dokumentacją Projektową, wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, 
podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności 
przewodu na eksfiltrację i infiltracje, zabezpieczenia przewodu. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 
robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów. 
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 
Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, jest 
zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom 
normy PN-B-02481:1998. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg normy PN-EN 1997-1:2008 rodzaju 
i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz 
przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać 
poprzez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości 
materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać  
z dokładnością do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża  
w planie, rządne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 
Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje poprzez porównanie ich cech 
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech  
z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 
Badania w zakresie przewodu, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością 1cm), badanie ułożenia 
przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur. Ułożenie przewodu na 
podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 
obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur należy przeprowadzić poprzez oględziny 
zewnętrzne. 
 
17.8. Obmiar robót  
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego sieci. 
Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi  
w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporządzeniem, w tym: 

- długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
- długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy. 

Jednostka obmiarowa kanalizacji sanitarnej jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu średnicy. 
Jednostka obmiarowa wykopów, robót ziemnych jest 1 metr sześcienny (m3), 
Jednostka obmiarowa podłoża jest 1 m kwadratowy (m2), 
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17.8.1. Sprawdzenie kompletności wykonania prac. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem sieci oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania  
z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.  
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić działania wymienione 
poniżej. 
 

17.8.1.1. Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót/dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do 
odpowiedniej kategorii wg normy PN-B-02481:1998, wyniki badan gruntów, ich 
uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża 
gruntowego wg normy PN-EN 1997-1:2008, poziom wód gruntowych i powierzchniowych 
oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności środowiska 
gruntowowodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed 
przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia 
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje 
poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie, 

− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
− sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
− przydatność podłoża naturalnego do budowy sieci /rodzaj podłoża, stopień 

agresywności, wilgotność, 
− warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
− zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
− podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych  

i głębokości ułożenia, 
− jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
− ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 
− długości i średnicę przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur,  
− szczelności przewodów na infiltracje, 
− materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów  
i wpisane do Dziennika Budowy. 
 
17.8.1.2. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz z ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
− protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotycząca usunięcia usterek;  
− aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
− protokoły badań szczelności całego przewodu, płukania i dezynfekcji. 
Odbiory częściowy i końcowy powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika i potwierdzone właściwymi protokołami. 
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17.9. Podstawa płatności  
Płatność za ilość jednostek obmiarowych należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami 
wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów. 
 
17.10. Przepisy związane 

17.10.1. Polskie Normy 
1. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
2. PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 

ogólne. 
3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

4. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych  

i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu. 

6. PN-EN 124-1:2015-07 
 

Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: 
Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania 
funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena 
zgodności 

7. PN-EN 124-2:2015-07 
 

Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: 
Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych 
wykonane z żeliwa 

8. PN-EN 124-4:2015-07 
 

Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 4: 
Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych 
wykonane z betonu zbrojonego stalą 

9. PN-EN 124-6:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek 
włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego  
i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów 
ściekowych i studzienek włazowych wykonane  
z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub 
nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U). 

10. PN-EN 13101:2005  Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, 
znakowanie, badania i ocena zgodności 

11. PN-EN 197-1:2012 
 

Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

12. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
13. PN-EN 1917:2004 
 

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 
niezbrojonego,  
z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

14. PN-EN 1917:2004 
 

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 
niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym 
i żelbetowe 

15. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
16. PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych  

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej  
i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- 
Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

17. PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-
05 

Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 
ogólne. 

18. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 
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19. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
20. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przezn. do ruchu. 

21. PN-EN 805:2002P Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące 
systemów zewnętrznych i ich części składowych 

22. PN-B-01700:1999P Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia i sieć zewnętrzna -
- Oznaczenia graficzne 

23. PN-M-74081:1998P Armatura przemysłowa -- Skrzynki uliczne stosowane  
w instalacjach wodnych i gazowych 

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

30. PN-EN 1555-1:2012P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 1: 
Postanowienia ogólne 

31. PN-EN 1555-2:2012P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 2: 
Rury 

32. PN-EN 1555-2:2012/Ap1:2013-
10P 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 2: 
Rury 

33. PN-EN 1555-4:2012P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 4: 
Armatura 

34. PN-EN 1555-5:2012P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 5: 
Przydatność systemu do stosowania 

35. PN-EN 12327:2013-02E Systemy dostawy gazu -- Procedury próby ciśnieniowej, 
uruchamiania i unieruchamiania -- Wymagania 
funkcjonalne 

36. PN-EN 12327:2013-02P Infrastruktura gazowa -- Próby ciśnieniowe, procedury 
uruchamiania i unieruchamiania -- Wymagania 
funkcjonalne 

37. PN-EN 12327:2013 
02/Ap1:2014-02E 

Systemy dostawy gazu -- Procedury próby ciśnieniowej, 
uruchamiania i unieruchamiania -- Wymagania 
funkcjonalne 

 

17.10.2. Inne dokumenty 

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych". Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994 r. 
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XVIII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE - B.20.00.00 
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45317300 
 5317300 - 5 Elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
 45311100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
 5311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 45315300 - 1 Instalacje zasilania elektrycznego 
 45312311 - 0 Montaż instalacji piorunochronnej 
 
18.1. Wstęp 
 
18.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla budowy zespołu 
basenów letnich zewnętrznych  wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi 
zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie obiektu tj. budynkami prefabrykowanymi 
kontenerowymi zaplecza sanitarnego, socjalnego i technologicznego wraz z instalacjami 
wewnętrznymi  i zagospodarowanie terenu (w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla 
niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty obsługowe, miejsce gromadzenia  
odpadów stałych, zewnętrzna instalacja  technologiczna, energetyczna z oświetleniem 
terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a także  elementy małej 
architektury. 
 
18.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót elektrycznych. 
 Kody CPV: 
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45317300 
 5317300 - 5 Elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
 45311100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
 5311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 45315300 - 1 Instalacje zasilania elektrycznego 
 45312311 - 0 Montaż instalacji piorunochronnej 
 Zakres instalacji elektrycznych wewnętrznych: 
 - Instalacje oświetlenia ogólnego podstawowego, 
 - Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych,  
 - Instalacja WLZ zasilania podstawowego, 
 - Instalacji ochrony od porażeń. 
 
18.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne  
z obowiązującymi, ujętymi w odpowiednich normach. 
 
18.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót  
z Dokumentacją Projektową, niniejszą specyfikacją i obowiązującymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. Zastosowane 
elementy instalacji (przewody, kable sprzęt aparatura, urządzenia muszą posiadać znak 
bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urządzenia wraz 
z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak zainstalowane aby 
możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji. 
Należy zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami budynku. 
 
18.2. Materiały 
Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla 
Wykonawców wiążące, przez co należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie  
i przyjęcie do oferty urządzeń, produktów, materiałów i technologii równoważnych, pod 
warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz 
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istotnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż założone  
w dokumentacji technicznej i nie będą miały wpływu na zmianę ustalonej ceny w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku zamiaru wbudowania urządzeń i materiałów 
równoważnych w stosunku do wymienionych w dokumentacji technicznej, Wykonawca dla 
wszystkich zmienionych elementów ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych 
materiałów i urządzeń komplet dokumentów zezwalających na ich stosowanie  
w budownictwie (wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych 
dokumentów uzupełniających), które będą podlegały weryfikacji na etapie realizacji 
umowy. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Podczas realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów  
i urządzeń o parametrach nie gorszych niż parametry materiałów wydane w projekcie 
wykonawczym. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
a) przewody elektroinstalacyjne do 1 kV 
b) osprzęt instalacyjny - osprzęt powinien być dostosowany do wymagań określonych  

w Projekcie Technicznym. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno odpowiadać 
napięciu znamionowemu instalacji, w której osprzęt zostanie zastosowany. Osprzęt 
będzie dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek i uchwytów stosowanych 
podczas realizacji robót oraz zapewni poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń 

c) szafy rozdzielczo-zasilające i tablice elektryczne odpowiadające standardom określonym 
przez PN IEC 60439 i PN-92/E- 08106. Wykonawca dostarczy rozdzielnice i tablice 
elektryczne zgodne z PT dostosowane do zasilania zainstalowanych urządzeń 
technologicznych. Napięcie znamionowe izolacji dostosowane do największego 
znamionowego napięcia instalacji –400VAC. Zaciski przyłączeniowe dostosowane do 
przekrojów przyłączanych przewodów i kabli, 

d) elementy wyposażenia rozdzielnic i tablic elektrycznych powinny posiadać parametry 
nie gorsze niż wymienione w PT. Elementy wyposażenia rozdzielnic i tablic zamontowane 
w sposób trwały, oznaczone tabliczkami opisowymi zgodnie z PT, 

e) listwy zaciskowe: 
- zaciski opisać i oznaczyć wg projektu, zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz 

przypadkowym dotknięciem, 
- na osłonie listew zaciskowych oznaczyć napięcie znamionowe, 
- zaciski powinny utrzymać przewody przy naciągu co najmniej 5 kG, 
- przewody przyłączać do zacisków zostawiając zapas długości. Wraz  

z rozdzielnicami producent dostarczy oświadczenie o zgodności wykonania produktu 
z odpowiednimi przepisami, protokoły i świadectwa badań zgodne z normą  
jw., deklaracje zgodności WE oraz aktualny schemat elektryczny i instrukcję obsługi, 
co warunkuje uzyskanie zgody na montaż urządzeń na obiekcie. 

 
18.3. Sprzęt 
Prace związane z robotami elektrycznymi będą wykonywane ręcznie i przy użyciu 
elektronarzędzi takich jak: wiertarki, młotki elektryczne obrotowo-udarowe. 
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy  
i stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym 
wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości. 
W wyjątkowych przypadkach, w pełni uzasadnionych, gdy przy robotach muszą być 
stosowane urządzenia techniczne o złożonej konstrukcji, co do których nie zostały wydane 
przepisy dotyczące wykonania tych urządzeń, sposobu ich stosowania i obsługi. 
Wykonawca robót na żądanie przedstawiciela inwestora powinien udostępnić sporządzoną 
przez producenta dokumentację urządzenia wraz z niezbędnymi obliczeniami. 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie 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. 
Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nie 
uprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję.  
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W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi 
oraz strzeżenie maszyn i urządzeń przez dozorców. 
Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim 
zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane. 
Przekraczanie parametrów technicznych maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy jest 
zabronione. 
 
18.4. Transport 
 
18.4.1 Wymagania ogólne 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. 
Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe 
powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 
atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej 
temperatury i wilgotności. 
Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. 
Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża lub 
danych pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na 
tablicy. 
Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się  
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości 
technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej 
dla przedsiębiorstw budowlano - montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw 
wykonujących elektryczne roboty instalacyjno - montażowe. W przypadku braku takich 
wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny być 
opracowane przez generalnego wykonawcę robót, jeżeli taki organ został powołany. Jeśli 
generalny wykonawca nie został powołany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno 
opracować przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót elektrycznych  
w porozumieniu z kierownikiem budowy. 
 
18.4.2 Transport materiałów 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego 
rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane 
przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej  
i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności; 
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 

oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni pojazdu; 
- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 

uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 
Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego  
z magazynu budowy. 
 
18.5. Wykonanie robót elektrycznych 
 
18.5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w Warunkach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -.Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. 
 
18.5.1.1 Połączenia elektryczne przewodów 
Połączenia elektryczne przewodów:  
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- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. 

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową 
lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą 
polerską. 

- powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 
- połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony  

w projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm łączyć przez spawanie. 
- śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 

metaliczną 
- połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonywać za pomocą 

spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi zabezpieczyć przed korozją, np. przez 
pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

 
18.5.1.2 Połączenia elektryczne kabli i przewodów kabelkowych 
Połączenia elektryczne kabli i przewodów kabelkowych  
a) żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 
proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych; 
oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt, oczko o średnicy wewnętrznej 
większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo; sprasowane końce żył 
przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, końcówkę łączy się  
z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania lub 
zaprasowania. 
b) żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 
- proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem 
dobrze oczyszczonym i ocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, 
gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; 
- z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, 
lutowanie, lub spawanie; 
- z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 
 
18.5.1 3 Śruby i wkręty w połączeniach 
Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 
skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2- 6 zwojów. Nie dotyczy to śrub 
dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby 
ok. 2- 3 mm, wystającej poza nakrętkę. 
 
18.5.1.4 Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp. 
Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp.: 
- w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną 

gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem 
- w oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+" należy 

łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub " -" z gwintem (oprawką) 
 
18.5.1.5 Prace spawalnicze 
Prace spawalnicze: 
- prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, 

aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. 
- prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 

zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 
  
18.5.1.6 Próby montażowe 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 
uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń. 
 
18.5.2 Warunki szczegółowe wykonania instalacji elektrycznych 
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18.5.2.1 Ogólnie 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposób ich 
montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 
- trasowanie, 
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
- przejścia przez ściany i stropy, 
- montaż sprzętu i osprzętu, 
- łączenie przewodów, 
- podejścia do odbiorników, 
- przyłączanie odbiorników, 
- ochrona przed porażeniem. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
Tablice elektryczne należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
- łatwy dostęp, 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 
Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący  
z wyposażeniem pomieszczenia. 
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, 
aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny — do prawego 
bieguna. 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami  
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
18.5.2.2. Instalacje elektryczne wnętrzowe  
Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami kabelkowymi i kablami jako 
podtynkowe lub natynkowe. 
 
18.5.2.2.1 Wymagania ogólne 
Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje się w pomieszczeniach suchych, 
wilgotnych, z wyziewami żrącymi oraz w barakach, kanałach i tunelach kablowych. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

- w wykonaniu zwykłym, 
- w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące sposoby ułożenia instalacji: 
- bezpośrednio na podłożu (ścianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za 

pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
- na uchwytach odległościowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych,  

w odległości nie mniejszej niż 5 mm w świetle od podłoża, 
- na specjalnie utworzonych podłożach w postaci drabinek kablowych, korytek 

kablowych lub wsporników (półek, wieszaków prętowych itp.). 
 
18.5.2.2.2. Układanie przewodów 
Przy układaniu przewodów na uchwytach: 

- na przygotowanej trasie należy mocować uchwyty, odległości między uchwytami nie 
powinny być większe od: 

- 0,5 m dla przewodów kabelkowych, 
- 0,5 m dla kabli, 
- rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów 

estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu  
i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów 
między uchwytami nie były widoczne, 

- sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować wg 18.5.2.3.3. 
Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach: 
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- na przygotowanej trasie należy mocować do konstrukcji budowlanych podłoża 
specjalne (drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje się 
zgodnie z projektem, odpowiednimi instrukcjami, 

- po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami 
montażu na podłożach tych należy układać przewody kabelkowe i kable; w zależności 
od wymagań określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych i kabli oraz 
kierunku trasy (poziomego, pionowego)mogą być one układane „luzem" lub 
mocowane. 
 

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym: 
- przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie i aparatach za pomocą 

dławic (dławików), 
- średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla, 
- po obu stronach uszczelniającego pierścienia powinny znajdować się metalowe 

podkładki (dotyczy to określonego wykonania dławic), 
- powłoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna być ucięta równo z wewnętrzną 

ścianką obudowy sprzętu, osprzętu, aparatu lub odbiornika, 
- po dokręceniu dławic zaleca się je dodatkowo uszczelnić kitem lub inną masą. 

W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podłoży (drabinek kablowych, korytek, 
wsporników, itp.) przejścia te muszą być dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby 
w takich przypadkach otwory do przejść były wykonywane przy robotach budowlanych. 
Do podłoży tych można mocować sprzęt i osprzęt, zawsze jednak zgodnie z p. 18.5.2.3.3. 
Łączenie przewodów wykonywać wg p. 18.5.2.2.5 
Podejścia do odbiorników należy wykonywać wg p. 18.5.2.2.3. 
 
18.5.2.2.3 Montaż opraw oświetleniowych zwieszakowych 
Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach, stropach podwieszonych 
na budowie należy mocować przez: 

- specjalne uchwyty przystosowane do mocowania opraw, 
- wkręcenie w metalowy kołek rozporowy, 
- wbetonowanie. 

Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać: 
- dla opraw o masie do 10 kg siłę 500 N, 
- dla opraw o masie większej od 10 kg siłę w N równą 50 x masa oprawy w kg.  

Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego Metalowe części oprawy powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli hak 
ma połączenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku. 
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. Dopuszcza się przelotowe podłączanie opraw pod warunkiem 
zastosowania złączy przelotowych 
 
18.5.3. Tablice rozdzielcze do 1 kV 
 
18.5.3.1 Wstęp 
Podane w niniejszym rozdziale warunki techniczne dotyczą montażu i odbioru rozdzielnic 
prefabrykowanych, zwanych dalej urządzeniami, dostarczanych w całości lub w zestawach 
transportowych oraz instalacji elektrycznych w pomieszczeniach rozdzielni. 
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz  
z urządzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale. 
 
18.5.3.2.Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów 
Wymagania dotyczące transportu i przyjmowania oraz składowania materiałów podano  
w p. 18.4.1, 18.4.2. 
 
18.5.3.3. Wymagania ogólne dotyczące montażu 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
(nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób 
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podany w dokumentacji. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew 
osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po 
stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, 
dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie 
dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń. Przy prowadzeniu przez przepusty 
obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami jednożyłowymi należy  
w przepustach z rur PCV lub stalowych prowadzić wszystkie przewody jednego obwodu 
(fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze). 
 
18.5.3.4 Montaż rozdzielnic 
Rozdzielnice należy ustawiać następująco: 
a) urządzenia stojące należy połączyć z podłożem następująco: 

- w przypadku ustawienia urządzenia na kształtownikach, związanych z podłożem w toku 
prac budowlanych, przykręcić do nich ramę dolną urządzenia, 

- w przypadku ustawienia urządzenia bezpośrednio na podłożu, w którym z zostały 
wykonane zagłębienia pod kotwy, umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego 
celu otworach w konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki, a następnie zalać 
śruby betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy 
dokręcić do oporu, 

- w przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych 
do mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w 
miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków; po usunięciu urządzenia 
wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na 
właściwym miejscu, 

b) w przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy 
wszystkie zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje; należy stosować po 
dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę), jeżeli otwory do śrub łączących są 
owalne; przed skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny 
zbiorcze na izolatorach, 
c) urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub 
kotew zamocowanych w podłożu. 
d) urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem;  
z przed zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny  
i bezpieczny, 
e) urządzenia współpracujące z mostami szynowymi należy łączyć z podłożem po 
zamontowaniu mostów 
Po ustawieniu urządzenia należy: 

- w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze. 
- zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach, 
- założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem, 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych  

i mechanicznych, 
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu, w przypadku rozdzielnic skrzynkowych należy 

zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych osłon; każda skrzynka i przynależna 
do niej pokrywa powinny mieć ten sam symbol identyfikacyjny; dotyczy to przypadku 
umieszczenia schematu na pokrywie każdej skrzynki. 

 
18.5.3.5 Połączenia elektryczne kabli i przewodów 
Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

- proste, niewymagające obróbki po zdjęci izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych 
- oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy 

wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo, 
- sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę, 
- z końcówką kablową końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub 

zaprasowanie, 
- z końcówką kablową do lutowania. 

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 
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- proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub 
oczkiem dobrze oczyszczonym i ocynowanym; takie zakończenia dopuszcza się tylko  
w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki, 

- z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, 
lutowanie lub spawanie, 

- z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 
18.5.3.6 Podejścia do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bez 
kolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała 
instalacja, lecz samo podejście przez strop należy wykonać zgodnie z p. 2.4.4. 
Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia 
tego rodzaju stosuje się najczęściej do 

- opraw oświetleniowych, 
- odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych,  

w korytkach itp. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub 
elastyczne, w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej 
instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 
budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtownikach, korytkach, 
drabinkach kablowych itp. 
 
18.5.3.7 Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonani w sposób pewny pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie 
jednakowo, z tym, że dzielą się na dwa rodzaje: przyłączenia sztywne, przyłączenia 
elastyczne. 
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio 
do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników 
stałych, 
zamocowanych do podłoża i nie ulegających żadnym przesunięciom. 
Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy 
wykonywać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych. 
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 
uszkodzeniami izolacji, np.. przez założenie tulejek izolacyjnych. 
 
18.5.4 Ochrona przeciwporażeniowa 
Układ sieci zasilającej TN-C-S 
Jako dodatkową ochronę od porażeń  
zastosowano: 

- samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S 
- wyłączniki różnicowoprądowe /zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41. 
- urządzenia / rozdzielnie, tablice / w II klasie izolacji. 

Przewody neutralny N i ochronny PE całej instalacji odbiorczej należy prowadzić 
oddzielnie. Do szyny wyrównawczej przyłączyć przewód ochronny PE / oznaczony na całej 
trasie żółto-zielonym kolorem izolacji/. 
Łączenia przewodów wykonać galwanicznie / metalicznie/. 
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18.5.5 Połączenia wyrównawcze 
Na obiekcie budowlanym połączenia wyrównawcze powinny łączyć ze sobą następujące 
części przewodzące: 
- przewód ochronny PE rozdzielni 
- główną szynę uziemiającą GSW, 
- kanały wentylacyjne, korytka kablowe, obudowy metalowe itd. 
- rury i inne urządzenia zasilające wewnętrzne instalacje budynku /woda, c.o./ Połączenia 
wykonać taśmą stalową ocynkowaną Fe-Zn 25 x 4 mm lub przewodem (giętkim)  
o odpowiednim przekroju w izolacji żółto-zielonej. 
 
18.6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej. „Wymagane przepisy 
ogólne”. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
przy wbudowaniu instalacji elektrycznych podstawowych. 
 
18.6.1 Aparaty 
Urządzenia elektryczne, osprzęt instalacyjny oprawy oświetleniowe, przewody i kable 
elektroenergetyczne, powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane 
przez producenta. 
 
18.6.2 Kontrola i badania w trakcie robót 
Sprawdzenie stanu ułożenia rur i korytek instalacyjnych, Sprawdzenia stanu wciągnięcia 
przewodów. Sprawdzenie poprawności podłączenia przewodów fazowych, neutralnych  
i ochronnych, stosowanie wymaganej kolorystyki przewodów zgodnie z normą. 
 
18.7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót są: 

- mb - ułożenia przewodów, rur, uziomu 
- szt. - zainstalowanego osprzętu, puszek, opraw, 
- kpl - zainstalowanych rozdzielnic, 

 
18.8. Odbiór robót 
 
18.8.1. Oględziny instalacji elektrycznych 
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości: 

a) ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
b) ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
c) doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru  

i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
d) umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
e) doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
f) oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
g) umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji 

oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
h) połączenia przewodów. 

 
18.8.2 Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych 
Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje przede wszystkim: 

a) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych 
(miejscowych) połączeń wyrównawczych, 

b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
c) pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów, 
d) pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu, 
e) sprawdzenie biegunowości, 
f) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. 
g) Sprawdzenie systemów ochrony przeciwporażeniowej (wyłączniki różnicowo-prądowe 

i nadmiarowe,itp.)  
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18.9. Podstawa płatności 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, i umową. Cena 
wykonania robót obejmuje: 

a) koszt robót przygotowawczych, 
b) roboty montażowe obejmujące: montaż rur, korytek, przewodów puszek, osprzętu 

instalacyjnego, rozdzielnic, opraw oświetleniowych, aparatury kontrolno-pomiarowej, 
c) pomiary i badania elektryczne, 
d) transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
e) oznakowania wykonanych instalacji. 

 
18.10. Przepisy związane 
Normy i przepisy: 
- Polska norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
- Polska norma PN-IEC60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.” 
- Polska norma PN-IEC 60364-4-442 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach niskiego napięcia. 

- Polska norma PN-IEC 60364-4-43:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

- Polska norma PN-IEC 60364-4- 45:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

- Polska norma PN-IEC 60364-4-46:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

- Polska norma PN-IEC 60364-4-47:2001 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
- Polska norma PN-IEC 364-4-481: 12 -1994 „Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony  
w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej 
w zależności od wpływów zewnętrznych. 

- Polska norma PN-IEC 60364-5-51: 02. 2000 „Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego postanowienia ogólne. 

- Polska norma PN-IEC 60364-5-53: 05. 1999 -„Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. 

 
 
UWAGA: wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji 
technicznej i SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych 
lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
równoważnych dla nazwanych materiałów oraz proponowanej technologii wykonania, 
wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. 
Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o 
zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego 
ofertę. 
 
 


