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WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZEŃSTWA , OCHRONY ,KONTROLI I ODBIORU
1.WSTĘP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza energetycznego
dla lodowiska sezonowego wraz z utwardzeniem terenu, ogrodzeniem i dostawą
kompletnego systemu lodowiskowego opisanego w Dokumentacji Projektowej.
Zadanie będzie realizowane w ramach programu „Biały Orlik”.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1

4
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne
dla
robót
objętych
specyfikacjami
technicznymi
(ST)
i
szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi (SST)
1.
Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b)
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz
urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

z

instalacjami

i

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek
wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
służący
zaspokajaniu
potrzeb
mieszkaniowych,
stanowiący
konstrukcyjnie
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o
powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową.
1.4.5.obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,
a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c)
użytkowe
służące
rekreacji
codziennej
i
utrzymaniu
porządku,
jak:
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia
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urządzenia

rozrywkowe,

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce

barakowozy,

obiektu
obiektu
budowę,
obiektu

obiekty

budowlanego w
budowlanego.
a także prace
budowlanego.

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza
budowy.
1.4.12. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z
załączonym
projektem
budowlanym,
dziennik
budowy,
protokoły
odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu - także dziennik montażu.
1.4.13. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.14.terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a)obronności
lub
bezpieczeństwa
państwa,
będący
w
dyspozycji
jednostek
organizacyjnych
podległych
Ministrowi
Obrony
Narodowej,
Ministrowi
Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b)bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.
1.4.15. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.16. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę
specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.18. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót.
1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy,
klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn.
zm.).
1.4.21.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane,
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
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inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.1.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w
całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach
umowy".
Wykonawca
nie
może
wykorzystywać
błędów
lub
opuszczeń
w
dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie
konieczne 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, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem
zbiorników
i
cieków
wodnych
pyłami
lub
substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania
pożaru.
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie
baz
produkcyjnych,
w
pomieszczeniach
biurowych,
mieszkalnych
i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń
podziemnych
wykazanych
w
dokumentach
dostarczonych
mu
przez
Zamawiającego.
1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 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 Inspektora nadzoru.
1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej.
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca
zobowiązany
jest
znać
wszelkie
przepisy
wydane
przez
organy
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
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 Inspektora nadzoru o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w
SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca
ponosi
odpowiedzialność
za
spełnienie
wymagań
ilościowych
i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. 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 właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 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 Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Zapewnienie dostawy materiałów do realizacji zadania leży po stronie Wykonawcy,
wewnętrzny transport na terenie działki zorganizuje Wykonawca na własny koszt.
Wykonawca wykona i zabezpieczy niezbędne dla realizacji zadania drogi, rampy,
najazdy i zjazdy na terenie inwestycji – działania powyższe nie podlegają
oddzielnej zapłacie, są kalkulowane w kosztach ogólnych zadania.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
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
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną
przy
wykonywaniu
wszystkich
elementów
robót
określonych
w
dokumentacji
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi
on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor
nadzoru
będzie
mieć
nieograniczony
dostęp
do
pomieszczeń
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku
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 i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć 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.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
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.
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6.5.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 Inspektorowi nadzoru
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 11
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1
i które spełniają wymogi SST.
3.znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki
laboratoryjne,
deklaracje
zgodności
lub
certyfikaty
zgodności
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 Inspektora nadzoru.
[3] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3],
następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego.
dokonywany obmiar robót.
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nie

będzie

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Zgodnie z warunkami umowy
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz.
1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz.
1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
bu dowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
póz.
953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz.
838 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeń stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48
póz. 401).
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania robót ziemnych.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa
specyfikacja
techniczna
(SST)
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 wykopów związanych z budową.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-01 „Wymagania
ogólne" punkt 1.4.
1.5.0gólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" punkt 1.5
2.MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki
określone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z
2003r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami).
-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr
92. poz. 881);
-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Z 2002r.,
Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST - 01 „Wymagania
ogólne" punkt 2.
2.2. Wymagania szczegółowe
Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują
jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia.
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały:
-rury drenarskie Rl 00^-150 mm z tworzywa sztucznego;
-geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;
-kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996;

EDG UM GŁUBCZYCE NR 3619, PKD 74.20.A,74.87.B,74.40.Z,22.25.Z, REGON 530579030, KONTO mBank 62 1140 2004 0000 3202 4094 3560

14

PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUGOWO

BUDOWLANE „AQWA” SC 48–100 GŁUBCZYCE

UL.KR.JADWIGI 1 NIP 748 00 06 749 TEL 77 4852179, 500253296 skoumal@wp.pl

2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.
3. SPRZĘT
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np:
-równiarki lub spycharki uniwersalne;
-walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
podłoża.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 "Wymagania ogólne" punkt 3.
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4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu
budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi
zmianami).
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 " Wymagania ogólne" punkt 4.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01 "Wymagania ogólne"
punkt 5.1.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- 02205:1998 i BN88/8932-02.
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, 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.
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na
wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu
przez Wykonawcę:
-opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
-skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w
zakresie odmiennym od pierwotnego;
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5.3.Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być
wykonane przygotowanie terenu pod budowę.
Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót
opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny
z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej
informacji to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
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UWAGA: PRACE NALEŻY PROWADZIĆ Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ – OBIEKTY SĄ ZLOKALIZOWANE
W TERENIE GDZIE ZAINSTALOWANO POZIOMĄ INSTALACJĘ POMPY CIEPŁA. WSZELKIE ROZKOPY
KONTROLNE, ROZPOZNAWCZE WYKONYWAĆ RĘCZNIE. ZA USZKODZENIA ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI
ODPOWIADA WYKONAWCA ROBÓT, KTÓRY JEST ZOBOWIAZANY DO ICH NIEZWŁOCZNEGO USUNIĘCIA
NA WŁASNY KOSZT – BEZ DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary
geodezyjne związane z:
-wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;
-ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;
-wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów;
-niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu;
Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną dla całego procesu budowlanego we
wszystkich branżach zapewni Wykonawca – jej koszt ma zostać skalkulowany w
ofercie
5.4.Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby,
zieleni naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.200
lr. Prawo ochrony środowiska -Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej
projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub
obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny
ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.
Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie
zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:
-wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją;
-„rozpompowanie" warstwy wodonośnej;
-zmiana kierunków przepływu wód gruntowych;
-zwiększenie współczynnika filtracji gruntów;
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót.
Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza
poniżej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy
porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.
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5.5.0dwodnienie wykopów
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków
gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami
zbiorczymi z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących
zbiorników
naturalnych
i
urządzeń
odwadniających
musi
być
poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
5.6.Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
-± 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
-± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;
-± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów;
5.7.Zagęszczenie dna wykopu
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia.
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego
nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN77/8931-12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia
przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie
obciążeń płytowych. Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN64/8931-02. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%.
Obsługę geologiczną w zakresie badań zagęszczeń zapewni na swój koszt Wykonawca.
Ilość i rodzaj badań określa dokumentacja projektowa.
5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym
stanie.
Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy,
to naprawę wykona on na własny koszt.
5.9.Podsypki
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
— Zasypanie
wykopów
powinno
być
wykonane
bezpośrednio
po
zakończeniu
przewidzianych w nim robót;
-Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i śmieci;
-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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— Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż
Js -1,0 wg próby normalnej Proctora;
Obsługę geologiczną w zakresie badań zagęszczeń zapewni na swój koszt Wykonawca.
Ilość i rodzaj badań określa dokumentacja projektowa.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane
zgodnie z normami wyszczególnionymi wpkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:
-sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;
-kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;
-sprawdzenie przygotowania terenu;
-kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;
-sprawdzenie wymiarów wykopów;
-sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;
-ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania
ogólne" punkt 6.

dotyczące

kontroli

jakości

robót

podano

w

ST-01

„Wymagania

7.0BMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" punkt
7. Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.
8-ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-01 "Wymagania ogólne" punkt
8. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-01 "Wymagania ogólne"
punkt 9.
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m2 wykopów i podsypek w gruncie, w
stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
-oznakowanie robót;
-wyznaczenie zarysu wykopu;
-wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz
ich wyciągnięciem;
— odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i
odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych;
-odwodnienie wykopu;
-utrzymanie wykopu;
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;
-wykonanie, a następnie rozebranie dróg, ramp, najazdów dojazdowych;
-oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy i Rozporządzenia
PN-86/B-02480
PN-B-O4452:2002
PN-88/B-04481
PN-8-06050:1999
PN-S-02205:1998
BN-88/8932-02
PN-EN 12063:2001
PN-EN 13252:2002
PN-B-11111:1996

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
Geotechnika. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badani
Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka.

19
10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62,
poz. 627; z późniejszymi zmianami),
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.
1.3. Zakres robót objętych SST

podstawę

jako

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia warstw konstrukcji pod
nawierzchnie sportowe boisk oraz nawierzchnie ciągów pieszych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
•

równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem;
Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

•

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),

•

walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
podłoża.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST

- 01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca
powinien
przystąpić
do
wykonania
koryta
oraz
profilowania
i
zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta
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oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

wyłącznie

za

zgodą

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu
powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi i w rzędach równoległych do osi parkingu
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykład w miejscu łączenia z nawierzchnią istniejącą. Sposób
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony
na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi
w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe
niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w
podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na
głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania
wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie
z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is dla:
Strefa

Autostrad i
dróg

korpusu

ekspresowych

Górna warstwa o grubości
20 cm

1,03

1,00

1,00

1,00

1,00

0,97

Na głębokości od 20 do
50 cm od powierzchni
podłoża

Innych dróg

Ruch ciężki
i bardzo ciężki

Ruch mniejszy
od ciężkiego

EDG UM GŁUBCZYCE NR 3619, PKD 74.20.A,74.87.B,74.40.Z,22.25.Z, REGON 530579030, KONTO mBank 62 1140 2004 0000 3202 4094 3560

22

PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUGOWO

BUDOWLANE „AQWA” SC 48–100 GŁUBCZYCE

UL.KR.JADWIGI 1 NIP 748 00 06 749 TEL 77 4852179, 500253296 skoumal@wp.pl

W
przypadku,
gdy
gruboziarnisty
materiał
tworzący
podłoże
uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na
metodzie
obciążeń
płytowych.
Należy
określić
pierwotny
i
wtórny
moduł
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
Badania przeprowadzi na własny koszt Wykonawca, bez dodatkowej zapłaty – obsługę
geologiczną należy skalkulować w kosztach ogólnych budowy.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto)
dobrym stanie.

po

wyprofilowaniu

i

zagęszczeniu

powinno

być

utrzymywane

w

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany
przez Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy,
to naprawę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 6
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i
wyprofilowanego podłoża
Lp.

Wyszczególnienie
badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1

Szerokość koryta

5 razy

2

Równość podłużna

co 10 m

3

Równość
poprzeczna

3 razy

4

Spadki
poprzeczne

5 razy
*)

5

Rzędne
wysokościowe

co 15 m w osi boisk i na ich krawędziach

6

Ukształtowanie
osi w planie *)

co 10 m w osi i na krawędziach

7

Zagęszczenie,
wilgotność
gruntu podłoża

2 punkty na placu
Lokalizacja wskazana przez Inspektora Nadzoru
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6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.

może

różnić

się

od

szerokości

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

podłoża

powinny

być

zgodne

z

6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż
± 3 cm.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2].
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją
od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości
co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

płatności

podano

w

SST

-

01

„Wymagania

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
•

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

•

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

•

załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie
na odkład lub nasyp,

•

profilowanie dna koryta lub podłoża,

•

zagęszczenie,

•

utrzymanie koryta lub podłoża,

•

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2.

PN-/B-06714-17

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

3.

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

4.

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą

5.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających
i odcinających.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część
podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub
wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z określeniami podanymi w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
•
piaski,
•
żwir i mieszanka,
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać
następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub
odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie
odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:
gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę
odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę
odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien
spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania
normy PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowłókniny
NIE DOTYCZY.
2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej
nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba
jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
•
równiarek,
•
walców statycznych,
•
płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST – 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa
można
przewozić
dowolnymi
środkami
transportu
w
warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3. Transport geowłóknin
NIE DOTYCZY
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST - 02 „Roboty ziemne”
oraz SST - 03 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w
niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu
osiągnięto grubość projektowaną.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej
lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po
odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej
należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej
osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku
jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych warstwa odcinająca i odsączająca powinna być
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej

EDG UM GŁUBCZYCE NR 3619, PKD 74.20.A,74.87.B,74.40.Z,22.25.Z, REGON 530579030, KONTO mBank 62 1140 2004 0000 3202 4094 3560

28

PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUGOWO

BUDOWLANE „AQWA” SC 48–100 GŁUBCZYCE

UL.KR.JADWIGI 1 NIP 748 00 06 749 TEL 77 4852179, 500253296 skoumal@wp.pl

próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według
BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie
powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej
z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa
jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie
wymieszać.
5.4. Odcinek próbny
NIE DOTYCZY
5.5. Rozkładanie geowłóknin
NIE DOTYCZY
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin
NIE DOTYCZY
5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej
warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub
odsączającej.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę
robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i
odcinającej
Lp.

Wyszczególnienie
badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1

Szerokość koryta

5 razy

2

Równość podłużna

co 10 m

3

Równość
poprzeczna

3 razy

4

Spadki
poprzeczne

5 razy
*)

5

Rzędne
wysokościowe

co 15 m w osi boisk i na ich krawędziach

6

Ukształtowanie
osi w planie *)

co 10 m w osi i na krawędziach
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2 punkty boisko duże
Lokalizacja wskazana przez Inspektora Nadzoru

6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową
łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4
metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny
być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż
± 3 cm.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z
tolerancją +1 cm, -2 cm.
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach,
należy mierzyć łączną grubość tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm,
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne
zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1.
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna
być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2].
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20%
do +10%.
6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin
W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy
kontrolować:
a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w
dokumentacji projektowej,
b) równość warstwy,
c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,
d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w
dokumentacji projektowej.
Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie
geowłókniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy
odcinającej i odsączającej nie powinny mieć takich uszkodzeń.
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co
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najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – 01 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
•
prace pomiarowe,
•
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy
materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,
•
wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
•
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
•
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
•
utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2.

PN-B-06714-17

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

3.

PN-B-11111

Kruszywo mineralne. Kruszywo
drogowych . Żwir i mieszanka

4.

PN-B-11112

Kruszywo
mineralne.
drogowych

5.

PN-B-11113

Kruszywa mineralne.
drogowych. Piasek

6.

BN-64/8931-02

Drogi
samochodowe.
Oznaczanie
modułu
odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

7.

BN-68/8931-04

Drogi
samochodowe.
planografem i łatą

8.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Kruszywo
Kruszywo

Pomiar

naturalne
łamane
naturalne

do
do
do

równości

nawierzchni
nawierzchni
nawierzchni

nawierzchni
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia
kamiennego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego.
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako:
- podbudowę pomocniczą,
- podbudowę zasadniczą.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca
się z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST – 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9],
są:
•
kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
•
woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B11112 [8]:
•
tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
•
kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
•
kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
INWESTOR DOMAGA SIĘ WYKONANIA WSZYSTKICH PODBUDÓW KAMIENNYCH
BAZALTU – NIE DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIA INNEGO MATERIAŁU.

Z

GRANITU

LUB

Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w
SST.
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8],
określonymi dla:
•
klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
•
klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo
gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
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Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8]
Lp. Właściwości
1

2

3

4

Klasa II

Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-0671442 [7]:
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 35
więcej niż:
40
- w tłuczniu
- w klińcu
30
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w
stosunku
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie
więcej niż:
Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie
więcej niż:
a)
dla
kruszyw
ze
skał
magmowych
i 2,0
przeobrażonych
3,0
b) dla kruszyw ze skał osadowych
Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19
[5], % ubytku masy, nie więcej niż:
a)
dla
kruszyw
ze
skał
magmowych
i 4,0
przeobrażonych
5,0
b) dla kruszyw ze skał osadowych
Odporność
na
działanie
mrozu
według
zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy,
nie więcej niż:
30
- w klińcu
nie bada się
- w tłuczniu

Klasa III

50
50
35

34
3,0
5,0

10,0
10,0

nie
się
nie
się

bada
bada

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy
tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8]
Lp. Właściwości

1

2

3

Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niż:
- w tłuczniu i w klińcu
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu

Podbudowa
jednowarstwowa Podbudowa
lub podbudowa pomocnicza
zasadnicza

3
4

4
5

75

65

15

25

15

20

Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-0671412 [1], % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu
0,2

0,3

Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu
40

45
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nie bada się

nie
się

bada

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie
ciemniejsza
wzorcowa
niż:

2.4. Woda
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.

podbudowy

może

być

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
1.
równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
2.
rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,
3.
walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
4.
wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem,
5.
szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
6.
walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
7.
przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania
wody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa
można
przewozić
dowolnymi
środkami
transportu
w
warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST - 03
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową
tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie
podłoża.
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym
gruntem podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony
warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem:
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej
albo
odsączającej,
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi
w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość
warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o
grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy
użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość
projektowaną.
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m.
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i
stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku
osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego
należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zagęszczania należy użyć płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego
powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały
wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6
mm.
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
5.4. Odcinek próbny
NIE DOTYCZY
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST -01 „Wymagania ogólne” pkt 6. 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w
celu akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i
tablicach 1 i 2 niniejszych SST.
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6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie
kamiennego

podbudowy

z

tłucznia

Częstotliwość badań
Lp.

Wyszczególnienie badań

Minimalne ilości Maksymalna pobadań
na wierzchnia podbudziennej działce dowy
na
jedno
roboczej
badanie (m2)

1
2
3

Uziarnienie kruszyw
Zawartość zanieczyszczeń obcych w 4
kruszywie
Zawartość ziarn nieforemnych w
kruszywie

4
5
6
7

Ścieralność kruszywa
6000
i
przy
każdej
zmianie
Nasiąkliwość kruszywa
Odporność kruszywa na działanie pobierania materiałów
mrozu
Zawartość
zanieczyszczeń
organicznych

200

37

źródła

6.3.2. Badania właściwości kruszywa
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt
2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą
zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów
oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez
Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera.
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia
Kamiennego granitowego lub bazaltowego
Lp.

Wyszczególnienie
badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1

Szerokość koryta

5 razy

2

Równość podłużna

co 10 m

3

Równość
poprzeczna

3 razy

4

Spadki
poprzeczne

5 razy
*)

5

Rzędne
wysokościowe

co 15 m w osi boisk i na ich krawędziach

6

Ukształtowanie
osi w planie *)

co 10 m w osi i na krawędziach

7

Zagęszczenie,
wilgotność
gruntu podłoża

2 punkty
Lokalizacja wskazana przez Inspektora Nadzoru
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6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm, -5 cm.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niż 3 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.4.8. Nośność podbudowy
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w
tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii
ruchu
Kategoria ruchu

Ruch lekki
Ruch lekko średni i średni

Minimalny
moduł
odkształcenia
mierzony
użyciu płyty o średnicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M

Wtórny M

100
100

140
170

przy

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30
cm, powinien być większy od 50 MPa.
Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu
odkształcenia M do pierwotnego modułu odkształcenia M jest nie większy od 2,2.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech
geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie
naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż
5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do
połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza),
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera,
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie
zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
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6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez
Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez
Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia
kamiennego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 01 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:
•
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
•
oznakowanie robót,
•
przygotowanie podłoża,
•
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
•
rozłożenie kruszywa,
•
zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,
•
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji
technicznej,
•
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.

PN-B-06714-12

Kruszywa
mineralne.
zanieczyszczeń obcych

2.

PN-B-06714-15

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

3.

PN-B-06714-16

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn

4.

PN-B-06714-18

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

5.

PN-B-06714-19

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią

6.

PN-B-06714-26

Kruszywa
mineralne.
Badania.
zanieczyszczeń organicznych

7.

PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie
Los Angeles

8.

PN-B-11112

Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

9.

PN-S-96023

Konstrukcje
kamiennego

10.

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

11.

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą.

drogowe.

Badania.

Podbudowa

i

Oznaczanie

zawartości

Oznaczanie

nawierzchnia

zawartości

z

tłucznia
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
•
dróg i ulic lokalnego znaczenia,
•
parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży,
•
chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. 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.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. 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,
•
3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
•
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,
•
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
•
na długości ± 3 mm,
•
na szerokości ± 3 mm,
•
na grubości ± 5 mm.
Kolory kostek do zastosowania: czarny [wewnątrz ogrodzenia], szary [na zewnątrz
ogrodzenia – dojścia do boisk].
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być
mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza
niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
i wynosić nie więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].
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Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest
wystarczająca, jeżeli:
•
próbka nie wykazuje pęknięć,
•
strata masy nie przekracza 5%,
•
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie
zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,
klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze.
Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory
zapewniają
gotowym
wyrobom
większą
wytrzymałość,
mniejszą
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być
barwniki nieorganiczne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor,
można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek,
można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko,
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ³ 35 [7].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki
brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami
określonymi w SST - 03 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowowodnych, może stanowić:
•
grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym,
spoiwem itp.,
•
kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
•
podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosować obrzeża
betonowe zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712
[3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i
przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być
zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na
ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2
powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
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Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie
wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z
dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt
5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz
wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
•
pomierzenie szerokości spoin,
•
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
•
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
•
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać ± 1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż ± 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać
± 1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam,
gdzie poleci Inżynier.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
•
przygotowanie podłoża,
•
ewentualnie wykonanie podbudowy,
•
wykonanie podsypki,
•
ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
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Zasady ich odbioru są określone w SST - 01 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 01 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
•
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
•
oznakowanie robót,
•
przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
•
dostarczenie materiałów,
•
wykonanie podsypki,
•
ułożenie i ubicie kostki,
•
wypełnienie spoin,
•
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.

PN-B-04111

Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego

2.

PN-B-06250

Beton zwykły

3.

PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

4.

PN-B-19701

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności

5.

PN-B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

6.

BN-80/677503/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

7.

BN-68/893101

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

8.

BN-68/893104

Drogi samochodowe.
łatą.

Pomiar równości nawierzchni planografem i
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych: a)
Obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST - 01 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
SST - 01 „Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
2.2.2. Obrzeża betonowe 8x30
2.2.3. Materiały na ławę i do zaprawy
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek wymaganiom PN-B -11113 [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe" pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne" pkt
4.
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w
czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe".
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary
wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po
zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
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Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić
i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki
tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do
1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek
z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a)koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b)podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub
piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c)ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości
obrzeża,
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m
długośc obrzeża,
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

EDG UM GŁUBCZYCE NR 3619, PKD 74.20.A,74.87.B,74.40.Z,22.25.Z, REGON 530579030, KONTO mBank 62 1140 2004 0000 3202 4094 3560

48

PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUGOWO

BUDOWLANE „AQWA” SC 48–100 GŁUBCZYCE

UL.KR.JADWIGI 1 NIP 748 00 06 749 TEL 77 4852179, 500253296 skoumal@wp.pl

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 01
ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie koryta,
- rozścielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeża,
- wypełnienie spoin,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

„Wymagania
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l. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania ogrodzenia.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa
specyfikacja
techniczna
(SST)
jest
stosowana
jako
dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST

51
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie ogrodzenia
Roboty wchodzące w skład SST-06:
l. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST-01 „Wymagania
ogólne" punkt 1.41.
Siatka metalowa siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu
(płóciennym, skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana,
skręcana oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych wielkościach
oczek.
Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego
tworzące linę stalową.
Wysokość ogrodzenia
ogrodzenia.

-

odległość

między

poziomem

terenu

a

najwyższym

punktem

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-01 „Wymagania ogólne" punkt 1.5.
2.MATERIAŁY
2.1.

Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki
określone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami).
-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr
92. poz. 881);
-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r.,
Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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stosowanych

materiałów

podano

w

SST-01

„Wymagania

Wymagania szczegółowe

słupki z rur stalowych okrągłych 80/3,0 mm dł. 3,0m, ocynkowane i malowane
proszkowo;
— zastrzały (przypory) dla skrajnych i środkowego słupa z rur j.w.
— siatka stalowa powlekana o oczkach 50 mm (drut 4 mm); linka naciągowa powlekana
4,0 mm,
- furtka stalowa kompletna (typowa) o wymiarach 100x200 cm (rury kwadratowe
50x50x3 z wypełnieniem panelami zgrzewanymi - ocynkowana i lakierowana,
wyposażona w samozamykacz do zastosowania zewnętrznego

52
2.3.Stopy betonowe
Stopy betonowe o wymiarach DN35 gł. min.100 cm dla słupów głównych, ogrodzenie
wysokości 2,50 m.
Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji
ogrodzenia.
Beton na stopy:
-mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;
-klasa betonu B20;
-wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;
2.4. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro"
Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej,
powinna być B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i
domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i
spełniać wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny być
zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa
sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712.
Woda powinna być „odmiany 1" i spełniać
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.

wymagania

PN-B-32250.

naturalnego

Bez

badań

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w
przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spełniać wymagania
PN-B-23010.
3.SPRZĘT
Montaż elementów ręcznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-01 "Wymagania ogólne" punkt 3.
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4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robót.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu
budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi
zmianami). Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu
drogowym.
Transport
obrzeży
betonowych
powinien
odbywać
się
w
liczbie
sztuk
nieprzekraczających obciążenia zastosowanego środka transportu. Przewożone
elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.
4.2.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.;
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-01 "Wymagania ogólne"
punkt5.
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na
wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu
przez Wykonawcę:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w
zakresie odmiennym od pierwotnego;
5.3.

Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane
roboty.
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i
na zapleczu. Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć
trasę ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań
Inspektora Nadzoru.
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Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń
należą:
-wykonanie dołów pod słupki;
-wykonanie fundamentów betonowych pod słupki;
-ustawienie słupków (metalowych);
-wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z tworzywa
sztucznego);
-wykonanie furtki.
5.4.

Wykonanie dołów pod słupki

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to
doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od
wymiarów słupka, a głębokość od 1,0 do 1,1 m.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy
wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie
dokonać podziału odcinków prostych wg rysunków dokumentacji projektowej.
Należy dążyć, aby odległości między
wszystkich odcinkach ogrodzenia.

słupkami

pośrednimi

były

jednakowe

we

5.5. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być
osadzone w betonie ułożonym w dołku.
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową
odpowiadającą wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy
podeprzeć.
Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono słupek, można
wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od
ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu
jest niższa od 10°C -po 14 dniach.
5.6. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo
w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej
wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury.
Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie
większym od 15° należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami
wspierającymi lub stężeniami regulowanymi śrubą rzymską, ustawiając je wzdłuż
biegu ogrodzenia pod kątem około od 20 do 45°.
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich
linek usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów
i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo
przystosowane do umocowania do nich siatki.
5.7. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej
Do słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie
przymocowane. Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i
wywierać nacisku na słupki narożne i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby
zwabiały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie
złączami rzymskimi lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki
narożne lub bramowe.
Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za
pomocą prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Siatkę napina się w sposób podobny do napinania linek i
przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek.
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Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z rurą R 42mm zaginając na niej
poszczególne druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby
nie ulegały zniekształceniu jej oczka.
5.9. Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia
Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011.
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów
spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla
spoiny powyżej 6 mm.
Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie
płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm.
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 1. Inspektor
Nadzoru może dopuścić wady większe niż podane w tablicy 1 jeśli uzna, że nie mają
one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.
Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych - wg PN-M-69775
5.10.Wykonanie bram i furtek
Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w
przypadku braku wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary
ustala Inspektor Nadzoru. Każda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym
wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.
5.11.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach
Malowanie ogrodzeń metalowych
Ocynkowaną elementy metalowe ogrodzenia należy malować pierwszy raz po
zaobserwowaniu pojawiania się rdzy, a następnie przeciętnie co 4 do 5 lat w celu
zabezpieczenia stali przed korozją.
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni
pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie należy malować
pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej +5°C, jak również malować metodą
natryskową w temperaturze poniżej + 15°C oraz podczas występującej mgły i rosy.
Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń:
-z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz,
rdzę, zgorzelinę, ew. starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia,
zmniejszające przyczepność farby do podłoża przez zmywanie, usuwanie przy użyciu
szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowanie,
odpalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z wymaganiami
PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1;
-przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą
kitów lub szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie -wygładzić i zeszlifować
podłoże pod farbę,
-do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku
zewnętrznego, dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeci wkorozyjne);
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe,
akrylowe, itp. oraz rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej
farby;
- farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie
„kożucha" (zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni
farby), dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych składników farby),
rozcieńczenie
zbyt
zgęstniałej
farby,
ew.
przecedzenie
(usunięcie
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń);
-malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą
natryskową (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.);
-z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą
nawierzchniową, przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym
wyschnięciu warstwy poprzedniej.
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Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053,
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST
lub Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka
metalowego z betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w
tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozję słupka.
Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska, z niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektora Nadzoru badania na zawartość szkodliwych składników.
Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z
samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub
sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów
zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych
do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji materiałów.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN)
dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą:
-siatki ogrodzeniowe;
-liny stalowe;
-rury i kształtowniki na słupki;
-drut spawalniczy;
-pręty zbrojeniowe;
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały
do wykonania fundamentów betonowych „na mokro". Uwzględniając nieskomplikowany
charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może
zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3.Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem)
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań.
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4,
poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.5,
poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.6;
prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;
poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

EDG UM GŁUBCZYCE NR 3619, PKD 74.20.A,74.87.B,74.40.Z,22.25.Z, REGON 530579030, KONTO mBank 62 1140 2004 0000 3202 4094 3560

56

PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUGOWO

BUDOWLANE „AQWA” SC 48–100 GŁUBCZYCE

UL.KR.JADWIGI 1 NIP 748 00 06 749 TEL 77 4852179, 500253296 skoumal@wp.pl

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia:
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20
mm z każdej strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków,
rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i
pomiarów;
b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o
powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;
c) w
przypadkach
wątpliwych
można
zlecić
uprawnionej
jednostce
zbadanie
wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;
d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym
spawaniem;
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach
zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od
postanowień zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7.0BMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-01 „Wymagania ogólne" punkt
7. Jednostką obmiarową wykonanego ogrodzenia jest mb.
Jednostką obmiarową wbudowanych obrzeży jest mb wykonanego krawężnika zgodnie z
dokumentacją projektową i pomiarami w terenie.
8.0DBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST-01 "Wymagania ogólne" punkt
8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót
poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym
terminie.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.

Ogólne zasady

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST-01 "Wymagania ogólne"
punkt 9.
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia.
Cena jednostkowa obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
-oznakowanie robót;
-wyznaczenie zarysu wykopu;
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;
-wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;
-oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;
9.2.

Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
-dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz
materiałów pomocniczych;
-ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność;
-uporządkowanie terenu;
− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych;
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy i Rozporządzenia
PN-S-02205:1998
PN-H-97051
PN-H-97053 PN-M80006 PN-M-80026
PN-M-80201 PN-M82054
PN-ISO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02
BN-83/5032-02
BN-80/6366-02

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
żeliwa do
malowania. Ogólne wytyczne
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
Śruby,
wkręty
i
nakrętki
stalowe
ogólnego
przeznaczenia.
Ogólne
wymagania i badania
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów.
Stopnie
skorodowania
i
stopnie
przygotowania
nie
zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 58
usunięciu wcześniej nałożonych powłok
Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylen
Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe

10.2.Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92, poz.
881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 200lr., Nr 62, poz. 627; z
późniejszymi zmianami),
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
1. WSTĘP.
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OST.
1.1.1. Przedmiot OST.
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza energetycznego dla
obsługi sezonowego lodowiska programu „Biały Orlik”.
1.1.2. Zakres stosowania OST.
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowych
specyfikacji
technicznych
(SST)
stosowanych
jako
dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót elektrycznych
polegających na budowie elektroenergetycznej kablowej sieci przyłączeniowej N/N
oraz osprzętu.
1.1.3. Zakres robót objętych OST.
• ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne
dla
robót
objętych
ogólnymi
specyfikacjami
technicznymi,
jak
również
szczegółowymi
specyfikacjami
technicznymi
wydanymi
dla
poszczególnych
asortymentów robót elektrycznych.
•
budowa
linii
kablowej
N/N
przyłącza
do
wewnętrznej
instalacji
elektroenergetycznej,
• pomiary i badania linii kablowej N/N i instalacji elektrycznej,
2. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE.
2.1. Prace towarzyszące:
• nie występują poza terenem działki
2.2. Roboty tymczasowe:
• zabezpieczenie placu budowy przed wtargnięciem osób nie uczestniczących w
procesie budowlanym wraz z jego późniejszym demontażem,
• zabezpieczenie placu budowy przed nieumyślnym spowodowaniem szkód podczas robót
budowlanych wraz z jego demontażem,
• wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót
podstawowych, które nie będą przekazywane Zamawiającemu,
• ustawienie znaków drogowych i tablic ostrzegających pieszych oraz kierujących
pojazdami przed przypadkowym wtargnięciem,
• zabezpieczenie wykopów poprzez położenie kładek wraz z barierkami dla pieszych.
2.3. Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje się w Rudnikach ul. Wieluńska 15 dz. nr 52.
2.4. Organizacja robót budowlanych.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi między innymi: lokalizację, zgłoszenie o rozpoczęciu robót,
księgę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektu wykonawczego.
Dokumentacja projektowa.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi
brakujące rysunki na własny koszt w 3 egz. i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.
Zgodność robót z dokumentacją projektową.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a ich wykrycie winien natychmiast zgłosić Zamawiającemu, który
dokona odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały
winny być zgodne z dokumentacją projektową. W przypadku, gdy materiały lub roboty
nie są zgodne z dokumentacją projektową i wpłynęło by to na niezadowalającą
jakość budowy, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
2.5. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed
przystąpieniem
do
robót
Wykonawca
przedstawi
Inspektorowi
Nadzoru
do
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wszystkie
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez
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Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia i znaki ostrzegawcze,
zapory m.in. oraz podejmie wszelkie inne środki ostrożności niezbędne dla ochrony
robót i bezpieczeństwa osób trzecich.
2.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca
zobowiązany
jest
przestrzegać
aktualne
przepisy
ochrony
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
2.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Harmonogram robót powinien być tak dostosowany aby nie zakłócać pracy i
wypoczynku
osób
trzecich.
Wykonawca
jest
zobowiązany
do
ochrony
przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Zniszczenie
własności osób trzecich wynikające z zaniedbania, niewłaściwego prowadzenia robót
lub braku koniecznych działań ze strony Wykonawcy spowoduje, że Wykonawca na swój
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni
odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody i kable
el-en, rurociągi, kable teletechniczne oraz uzyskania u odpowiednich władz
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu
budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich
przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do
właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych jak i nadziemnych
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby
techniczne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu
wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.
2.8. Ochrona środowiska.
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru robót Wykonawca będzie
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy i wokół budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót
norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska,
obciążają Wykonawcę. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,
nie będą dopuszczane do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie
specyfikacją, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

ze
to

2.9. Warunki bezpieczeństwa pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
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zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Prace ziemno
kablowe należy wykonywać z użyciem kamizelek drogowych odblaskowych.
2.10. Zaplecza dla potrzeby wykonawcy.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
zaplecza oraz socjalne niezbędne na placu budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
2.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Należy ograniczyć ruch dla osób postronnych na całej długości rowu
kablowego. Długość odkrytego odcinka rowu kablowego nie może być większa niż
150m. W miejscach, gdzie piesi muszą przejść przez rów kablowy, należy położyć
kładki z barierkami, które muszą mieć odpowiednie deklaracje zgodności.
2.12. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robót.
Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszą
spełniać odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i
za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty
zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do
czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty nie później niż 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
2.13. Zabezpieczenia chodników i jezdni.
Wzdłuż rowu kablowego po obu jego stronach (jeśli zachodzi taka potrzeba)
należy co pięć metrów umocować stojaki o wysokości min 1,3m. Na stojaki należy
założyć taśmę ostrzegawczą koloru biało czerwonego na wysokości 1,2 m i 0,6 m.
Jeśli rów kablowy nie będzie należycie zabezpieczony to Inspektor Nadzoru może
przerwać prace budowlane do czasu poprawnego zabezpieczenia rowu kablowego.
2.14. Nazwy i kody robót budowlanych:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i
kabli
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii
energetycznych
2.15. Określenia podstawowe.
• Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem
Nadzoru/Kierownikiem projektu, Wykonawcą i Projektantem.
• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
• Książka obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i dodatkowych
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika
projektu.
• Polecenie Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika projektu w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
•
Przedsięwzięcie
budowlane
kompleksowa
realizacja
lub
całkowita
modernizacja/przebudowa obiektu budowlanego.
• Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem
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robót.
• Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności
technologicznej ich wykonania.
3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i
kontrolą jakości.
3.1. Materiały.
3.1.1. Źródła uzyskiwania materiałów
Źródła
uzyskiwania
materiałów
powinny
być
wybrane
przez
Wykonawcę
z
wyprzedzeniem,
przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem
materiałów Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje
dotyczące wymaganych świadectw, atestów, badań laboratoryjnych m.in. w języku
polskim do zatwierdzenia. W przypadku nie zaakceptowania tych materiałów przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
materiał z innego źródła.
3.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie
zapłaceniem.
3.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju
materiału, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, co najmniej na 3 tygodnie
przed użyciem tego materiału, który jednak nie może mieć gorszych parametrów
technicznych, estetycznych i wyglądu od projektowanych. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
3.2. Transport.
Wykonawca
będzie
usuwać
na
bieżąco,
na
własny
koszt,
wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania
urządzeń elektrycznych należy przestrzegać zaleceń wytwórców.
3.3. Warunki dostawy.
Przyjęcie materiałów, urządzeń i maszyn do magazynu na budowie powinno być
poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Materiały, wyroby
i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, należy dostarczać wraz ze
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego.
Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z
dowodami dostawy. Świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności,
karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego należy starannie
przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu u
kierownika robót/budowy. Dostarczone na miejsce składowania materiały i
urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi
producenta, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych
urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość
wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących
mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały i elementy urządzeń należy przed
ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez kierownictwo robót. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu.
3.4. Składowanie i kontrola jakości.
3.4.1. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją
jakość i przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać
w
pomieszczeniach
zamkniętych
przystosowanych
do
tego
celu,
suchych,
przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Należy zachować wymagania wynikające ze
specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
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4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót zgodnie z założoną jakością.
4.1. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót i zaakceptowanym
przez Kierownika projektu. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym, gotowości do pracy oraz odpowiadać
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Kierownika projektu, nie może być
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i
narzędzia nie gwarantujące zachowania umowy, zostaną przez Kierownika projektu
nie dopuszczone do robót.
4.2. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy
i stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym
wymaganiom co do ich jakości, i wytrzymałości. Maszyny, 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, powinny mieć aktualne ważne dokumenty uprawniające do ich
eksploatacji.
5. Wymagania dotyczące środków transportu.
5.1. Środki transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu ma zapewnić prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za
jakość zastosowanych materiałów, wykonywanych robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót i
poleceniami Inspektora/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót,
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny
koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
6.2. Współpraca Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach
związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto
we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej oraz
dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Inspektor
Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Inspektor Nadzoru
powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty,
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
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6.3. Roboty elektryczne.
Prace montażowe można rozpocząć dopiero po przekazaniu Wykonawcy placu budowy.
Wszystkie prace wykonać zgodnie wg przyjętej techniki montażu urządzeń i
instalacji elektrycznych przestrzegając obowiązujące przepisy budowy i normy
elektryczne.
7. Kontrola jakości robót, badania oraz odbiory wyrobów i robót budowlanych.
7.1. Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne,
kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości
powinien zawierać część ogólną opisującą:
• Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• Sposób zapewnienia bhp,
• Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
ukończone kursy doskonalenia zawodowego,
• Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
• System proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
• Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać część szczegółową opisującą dla
każdego asortymentu robót:
• Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
• Rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów,
• Sposób zabezpieczenia i ochronę ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
• Sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
• Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
7.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary
i badania materiałów, robót oraz urządzeń w sposób zapewniający wykonanie robót
zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących sprzętu badawczego, pracy personelu lub metod
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi
Wykonawca.
7.3. Pobieranie próbek.
Nie występuje.
7.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
i za pomocą odpowiednio dobranych przyrządów pomiarowych. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować należy wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu.
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7.5. Protokoły z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu
protokoły z wynikami badań w terminie określonym w programie jakości. Wyniki
badań
będą
przekazywane
Inspektorowi
Nadzoru/Kierownikowi
projektu
na
formularzach przez niego zaakceptowanych lub według wzorów odpowiednich norm i
przepisów. Przed podaniem napięcia na instalację elektryczną należy przedstawić
Inspektorowi Nadzoru protokół z badań rezystancji izolacji i ciągłości żył.
7.6. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności.
Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te
materiały, które posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają
wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
7.7. Dokumenty budowy.
7.7.1. Dziennik Budowy.
Dziennik
budowy
jest
wymaganym
dokumentem
prawnym
obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej
funkcji w budownictwie. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy
należy wpisywać w szczególności:
• Datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• Datę uzgodnienia 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 i ulegających zakryciu,
częściowych i końcowych odbiorów robót,
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
• Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,
• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• Dane dotyczące jakości materiałów, wyniki przeprowadzonych badań z podaniem
osoby, która je przeprowadził,
• Inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.
Wpis
projektanta
do
Dziennika
budowy
obliguje
Inspektora
Nadzoru
do
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ustosunkowania się.
7.7.2. 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 książki
obmiarów.
7.7. Dokumenty laboratoryjne.
Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót częściowych i końcowych.
7.7.4. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach od 7.7.1. do
7.7.3. następujące dokumenty:
• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• Protokoły przekazania placu budowy,
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• Protokoły odbioru robót,
• Protokoły z narad i ustaleń,
• Korespondencję na budowie.
7.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenia Zamawiającego.
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
8.1. Ogólne zasady przedmiaru robót.
8.1.1. Przedmiar robót.
Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
8.1.2. Tabele przedmiaru robót.
Tabele przedmiaru robót zawierają pozycje przedmiarowe odpowiadające
robotom podstawowym.
W tabelach przedmiaru nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie
są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z
wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego
rozliczania.
8.2. Obmiar robót.
8.2.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub ustalonym przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
8.2.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez
średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
8.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót
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będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie
urządzenia pomiarowe i sprzęt będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
8.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót
zanikających
przeprowadza
się
w
czasie
ich
wykonywania.
Obmiar
robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
9.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• Odbiorowi częściowemu,
• Odbiorowi końcowemu,
• Odbiorowi przed upływem gwarancji lub rękojmi.
9.2. 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 będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i
uprzednimi ustaleniami.
9.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po wcześniejszym przedstawieniu mu
wszelkich badań, protokołów pomiarów, atestów, certyfikatów i deklaracji
zgodności na użyte materiały.
9.4. Odbiór końcowy.
9.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Odbiór końcowy 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
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
i pomiarów odbiorowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych
lub robót uzupełniających, komisją przerwie swoje czynności odbiorowe i ustali
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość
robót
w
poszczególnych
asortymentach
nieznacznie
odbiega
od
wymaganej
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
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9.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
• szczegółowe specyfikacje techniczne SST (podstawowe z dokumentów umowy i
ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
• ustalenia technologiczne,
• dziennik budowy i książkę obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z
SST,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów zgodnie
z SST,
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów odbiorowych załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń), geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci
uzbrojenia terenu,
• mapę zasadniczą powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z
wpisem przyjęcia do zasobów geodezyjnych,
• protokoły z przeszkolenia osób, które będą użytkowały urządzenia.
Dokumenty odbiorowe muszą zawierać:
• stronę tytułową,
• spis zawartych i ponumerowanych dokumentów,
Dokumenty należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającemu lub komisji, w
trzech egzemplarzach, 20 dni przed odbiorem końcowym.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego 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.
9.5. Odbiór przed upływem gwarancji lub rękojmi.
Odbiór przed upływem gwarancji lub rękojmi polega na ocenie wykonanych
robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i
zaistniałych w okresie gwarancyjnym lub rękojmi. Odbiór ten będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.
„Odbiór końcowy robót".
9.6. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
9.6.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót tymczasowych i prac towarzyszących
będą obejmować:
• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• Wartość użytych 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 doliczać podatku VAT.
Kwoty za roboty tymczasowe mogą być podane jako wynik końcowy skalkulowany przez
inne przedsiębiorstwo, które uczestniczy w pracach towarzyszących (m.in. Rejon
Energetyczny, itp.).
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9.6.2. Warunki umowy i wymagania ogólnej specyfikacji technicznej (OST).
Koszt dostosowania się do wymagań warunków i wymagań ogólnych zawartych w OST
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.
e)
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Nie występuje konieczność ingerencji w ruch – wszystkie roboty budowlane odbędą
się w terenie działki Inwestora, bez ingerencji w drogi i chodniki publiczne.
10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Przepisy techniczno-budowlane.
Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania techniczno-budowlane
określone w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach
wprowadzonych do obowiązkowego stosowania. Poniżej wymieniono najważniejsze
dokumenty prawne określające te wymagania.
10.1.1. Ustawy i Rozporządzenia.
Podstawowe wymagania formalne dotyczące instalacji stanowiących wyposażenie
obiektów budowlanych zawarte są w ustawach:
1) Ustawa „Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r.,
Nr 106, poz. 1126),
2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),
3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr
147, poz. 1229),
4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
(Dz.U. z 2003 r., Nr
52, poz. 452).
Ustawa „Prawo Energetyczne" obowiązująca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, że
eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych powinna zapewniać racjonalne i
oszczędne zużycie energii przy zachowaniu:
• niezawodności współdziałania z siecią elektroenergetyczną,
• bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska,
• zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a zwłaszcza przepisów prawa
budowlanego. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych
zawarte są przede wszystkim w rozporządzeniach, początkowo Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach administracji centralnej - Ministra
Spraw
Wewnętrznych
i
Administracji
oraz
Ministra
Infrastruktury.
Do
najważniejszych przepisów z tej grupy należą:
5) Rozporządzenie MGPiB z 14 grudnia 1994 r.w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity -Dz.U. z 1999
r., Nr 15, poz. 140; Dz.U. z 1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16,
poz. 214).
6) Rozporządzenie MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).
7) Rozporządzenie MSWiA z 22 kwietnia 1998 r.w sprawie wyrobów służących do
ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55, poz. 362).
8) Rozporządzenie MSWiA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107,
poz. 679).
9) Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).
10) Rozporządzenie MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690).
12) Rozporządzenie MI z 3 marca 2003 r., w sprawie książki obiektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120, poz. 1134).
Ponadto niektóre wymagania techniczne odnośnie do instalacji elektrycznych
określają:
13) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów(Dz.U. Nr 121, poz. 1138).
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14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).
15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25 września 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz.
957)
określające
m.in.
warunki
przyłączenia
podmiotów
do
sieci
elektroenergetycznych oraz standardy jakościowe obsługi odbiorców.
16) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz.
867).
10.1.2. NORMY.
Najważniejszą normą określającą wymagania techniczne dotyczące instalacji
elektrycznych jest norma wieloarkuszowa:
• PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z
ustanowionych dotychczas następujących arkuszy:
• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogólnych charakterystyk.
• 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 przed obniżeniem napięcia.
• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
• PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
bezpieczeństwa.
Stosowanie
środków
ochrony
zapewniających
bezpieczeństwo.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.
• PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczeństwa.
Dobór
środków
ochrony
przeciwporażeniowej
w
zależności od wpływów zewnętrznych.
• 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 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.
• PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
• 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 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
• PNPN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
• PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiórki.
Oprócz normy PN-IEC 60364 wymagania techniczno-budowlane w zakresie instalacji
elektrycznych określają również niżej wymienione normy:
• N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
• PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych.
• PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
• PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i
badania.
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• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
• PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów,
instalacji i urządzeń.
Wymagania.
• PN-IEC 598- 1 A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania.
• PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach
niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.
• PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.
• Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.
Ochrona przeciwporażeniowa.
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1. Wstęp
1.1
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem
specyfikacji
jest
wykonanie
wszystkich
robót
elektrycznych
niezbędnych do przeprowadzenia linii przyłącza przez pomieszczenia piwniczne.
Niezależnie od określonego zakresu wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w
ramach
swojej
oferty
wszelkich
czynności
koniecznych
do
właściwego
funkcjonowania, uruchomienia i eksploatacji urządzeń i instalacji będących
przedmiotem zadania inwestycyjnego.
1.2
Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3
1.3
Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych
z montażem instalacji elektrycznych wewnętrznych i obejmują:
- Przewody elektryczne układane p/t, na ścianach w korytkach PCV:
YKYżo 4x35 mm2
- TR natynkowa typu SKRD 400/400/1+RBK00
- Montaż aparatów i urządzeń występujących w odpowiednich projektach technicznych
i kosztorysach.
-

Badanie linii kablowej N.N.

-

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

1.4
Określenia ogólne
Określenia
podane
w
niniejszej
Specyfikacji
Technicznej
są
zgodnie
z
obowiązującymi
Polskimi
Normami
i
Przepisami
Budowy
Urządzeń
Elektroenergetycznych" oraz definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne"
1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i
poleceniami Nadzoru. Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej.
2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są
wszystkie materiały wymienione w dokumentacji technicznej które winny odpowiadać
wymaganiom odpowiednich obowiązujących norm.
3.

Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów i urządzeń instalowanych.
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

4.
Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Podczas
transportu
przewożone
materiały
i
urządzenia
przeznaczone
do
zainstalowania powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

EDG UM GŁUBCZYCE NR 3619, PKD 74.20.A,74.87.B,74.40.Z,22.25.Z, REGON 530579030, KONTO mBank 62 1140 2004 0000 3202 4094 3560

74

PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUGOWO

BUDOWLANE „AQWA” SC 48–100 GŁUBCZYCE

UL.KR.JADWIGI 1 NIP 748 00 06 749 TEL 77 4852179, 500253296 skoumal@wp.pl

5. Wykonanie robót
5.1 Prace montażowe
-

Wykonanie przebić przez ściany
Montaż p/t kabli
Montaż przepustów instalacyjnych
Montaż p/t instalacji elektrycznych - Montaż urządzeń i aparatów
Montaż osprzętu instalacyjnego
Montaż n/t tablicy rozdzielczej

5.2 Roboty poinstalacyjne
- Uzupełnienie tynków
- Szlifowanie i malowanie
Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzależniona jest od warunków
techniczno-organizacyjnych określonych przez użytkownika obiektu i inwestora, a
zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te określają ogólne zasady robót,
ich okres i terminy poszczególnych etapów.
Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone będą jednoetapowo Zgodnie z
harmonogramem zatwierdzonym przez inwestora.
5.3 Poszczególne instalacje
Instalacja oświetlenia podstawowego
Nie występuje
Instalacja oświetlenia awaryjnego
Nie występuje
Oświetlenie kierunkowe.
Nie występuje
Instalacja siłowa
Nie występuje
Instalacja piorunochronna i połączeń wyrównawczych
Nie występuje wewnątrz budynku
Ochrona przeciwpożarowa
W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych zostały zastosowane
następujące parametry i cechy projektowanych instalacji i urządzeń:
a)
wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia posiadają atesty
stosowalności w budownictwie B; przewody elektryczne posiadają izolację o
napięciu znamionowym 750V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu
znamionowym 1000V.
b)
przy wejściu głównym, znajduje się główny wyłącznik prądu GWP umożliwiający
ręczne wyłączenie napięcia zasilania w całym obiekcie.
c)
W obwodzie głównego wyłącznika prądu zastosowano przewody i kable wraz z
zamocowaniem, które w systemie zasilania ochronie przeciwpożarowej gwarantują
ciągłość działania warunkach pożaru przez czas co najmniej 120 minut.
d)
Wszystkie zastosowane wyroby i urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej
będą posiadać certyfikaty zgodności potwierdzające ich ww. wymagane właściwości w
zakresie ochrony przeciwpożarowej.
5.4 Zagadnienia BHP
Złącze ochronne zamykane powinny być w skrzynkach.
Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację
roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń.
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się
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samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania realizowane za pomocą wyłączników
różnicowo - prądowych o różnicowym prądzie zadziałania 30 mA.
W tablicach będą wykonane osobne szyny „N" i „PE". szyny „N" należy montować na
izolatorach. Układ sieci - po stronie ZE -TN-C, po stronie inwestora TN-S.
Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów
wyrównawczych połączonych z uziemieniem.
8.

Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są: długość przewodów i korytek PCV, drutów i ilości
aparatów elektrycznych.
9.

Odbiór robót

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie
wyników przeprowadzonych prób, badań, pomiarów i oceny wizualnej.
10.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:
a)
b)

przewody i kable podlegające zamurowaniu bądź zatynkowaniu,
przewody i kable podlegające zabudowie,

Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających
wykazać spełnienie zakładanych parametrów projektowych instalacji. Termin
przeprowadzenia prób, ich zakres i czas ich trwania zostaną ustalone oddzielnie.
11.

Wymagane dokumenty

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
a) projektową dokumentację powykonawczą,
b) protokoły z dokonanych badań i pomiarów,
8. Podstawa płatności
8.1

Ustalenia dotyczące Podstawy Płatności
Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte będą, w Umowie

8.2

Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m przewodu i kabla, za 1 szt. lub komplet
elektrycznej należy
przyjmować zgodnie z obmiarem. Cena wykonania robót obejmuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

instalacji

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
roboty towarzyszące,
transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,
niezbędny demontaż istniejących przewodów, kabli, aparatów, i urządzeń,
montaż docelowych przewodów, kabli, aparatów, i urządzeń,
badania i próby pomontażowe.

9. Zbiór norm dotyczących specyfikacji
PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 66364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w budowlanych. Ochrona
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

dla

Ochrona

dla

zapewnienia

zapewnienia

bezpieczeństwa

PN-IEC 60364-4-43:1999
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

Ochrona

dla

zapewnienia

PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa.
Ochrona
przed
przepięciami.
Ochrona
przed
przepięciami
atmosferycznymi i łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-45- 1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
bezpieczeństwa. Ochrona przed spadkiem napięcia.

Ochrona

dla

zapewnienia

PN-IEC 60364-4-47: 1999
Instalacje
elektryczne
w
obiektach
budowlanych.
Ochrona
zapewniająca
bezpieczeństwo zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki
ochrony przed prądem przetężeniowym.
PN IEC 364-4-481
Instalacje
elektryczne
w
obiektach
budowlanych.
Ochrona
zapewniająca
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór
środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.
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
elektrycznego. Postanowienia ogólne.

budowlanych.

Dobór

i

montaż

wyposażenia

PN-IEC 60364-5-523:
Instalacje elektryczne w obiektach
elektrycznego. Oprzewodowanie.

budowlanych.

Dobór

i

montaż

wyposażenia

PN-921E-08106
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.
PN-861E-05003101
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-IEC 61024-1: 2001
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne
PN-861E-05003:03
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-861E-05003104
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
budowlanych. Ochrona specjalna

Ochrona

specjalna

odgromowa

obiektów
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01-1. WSTĘP.
01-1.1. Przedmiot i zakres SST 01.
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza
energetycznego.
01-1.1.1. Zakres stosowania SST.
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy.
01-1.1.2. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z budową linii kablowej.
01-2. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY DODATKOWE.
01-2.1. Prace towarzyszące:
• nie występują poza terenem działki
01-2.2. Roboty tymczasowe:
• zabezpieczenie placu budowy przed wtargnięciem osób nie uczestniczących w
procesie budowlanym wraz z jego demontażem,
• zabezpieczenie placu budowy przed nieumyślnym spowodowaniem szkód podczas
prowadzenie robót montażowych,
• wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót
związanych z montażem urządzeń, które nie będą przekazywane Zamawiającemu.
01-2.3. Informacje o terenie budowy.
Inwestycja zlokalizowana w Rudnikach ul. Wieluńskiej 15 dz. nr 52.
01-2.4. Organizacja robót budowlanych.
Według OST punkt 2.4.
01-2.5. Zabezpieczenie placu budowy.
Według OST punkt 2.5.
01-2.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Według OST punkt 2.6.
01-2.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Według OST punkt 2.7.
01-2.8. Ochrona środowiska.
Według OST punkt 2.8.
01-2.9. Warunki bezpieczeństwa pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych
01-2.10. Zaplecza dla potrzeby wykonawcy.
Według OST punkt 2.10.
01-2.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Według OST punkt 2.11.
01-2.12. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robót.
Według OST punkt 2.12.
01-2.13. Zabezpieczenia chodników i jezdni.
Według OST punkt2.13.
01-2.14. Nazwy i kody robót budowlanych:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
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01-2.15. Określenia podstawowe
Według OST punkt 2.15.
01-3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
składowaniem i kontrolą jakości.
01-3.1. Materiały.
01-3.1.1. Źródła uzyskiwania materiałów.
Źródła uzyskiwania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed
zaplanowanym
użyciem
materiałów
Wykonawca
dostarczy
Inspektorowi
Nadzoru
szczegółowe
informacje
dotyczące
wymaganych
świadectw,
atestów,
badań
laboratoryjnych itp. w języku polskim do zatwierdzenia. W przypadku nie
zaakceptowania tych materiałów przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiał z innego źródła.
01-3.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
80
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem
i nie zapłaceniem.
Jeśli
dokumentacja
projektowa
przewiduje
możliwość
wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru, co najmniej na 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, który
nie może mieć gorszych parametrów technicznych, estetycznych i wyglądu od
projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
01-3.1.4. Wymagane materiały.
− Kable elektro-energetyczne układane w ziemi:
Zgodnie z projektem
- Uziom z bednarki ocynkowanej 30x4mm
− TR kompletnie wyposażona zgd. z projektem
− drobny osprzęt towarzyszący wynikający z projektu
01-3.2. Transport.
Według OST punktu 3.2.
01-3.3. Warunki dostawy.
Według OST punkt 3.3.
01-3.4. Składowanie i kontrola jakości.
Według OST punkt3.4.
01-4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do
wykonania robót zgodnie z założoną jakością.
01-4.1. Sprzęt.
Według OST punkt 4.1.
01-4.2. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.
Według OST punkt 4.2.
01-5. Wymagania dotyczące środków transportu.
Według OST punkt 5.1.
01-6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
01-6.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Według OST punkt 6.1.
01-6.2. Współpraca Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i Wykonawcy.
Według OST punkt 6.2.
01-6.3. Wymagania ogólne.
Wszelkie prace można rozpocząć dopiero po przekazaniu Wykonawcy placu
budowy. Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową i wg przyjętej techniki montażu urządzeń i instalacji elektrycznych
przestrzegając obowiązujące przepisy i normy.
01-6.4. Wymagania szczegółowe układania linii kablowych.
Układanie linii kablowej należy wykonać zgodnie z N SEP-E-004. Sposób
układania kabla pokazano w części rysunkowej dokumentacji. Przy wprowadzaniu
kabla do przepustów i słupów oświetlenia należy wykonać zapasy kablowe.
Przed zasypaniem ułożone odcinki kabla należy zgłaszać do odbioru
Inspektorowi Nadzoru oraz wykonać powykonawcze namiary geodezyjne.
Skrzyżowania i zbliżenia z innymi sieciami wykonać zgodnie z obowiązująca normą N
SEP-E-004 ( p. 3.1.5. odległości – tablica 1, 2 ),
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01-7. Kontrola jakości robót, badania oraz odbiory wyrobów i robót budowlanych.
01-7.1. Program zapewnienia jakości.
Według OST punkt 7.1.
01-7.2. Zasady kontroli jakości robót.
Według OST punkt 7.2.
01-7.3. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności.
Przed zabudową urządzeń, ułożeniem kabli i słupów należy przedstawić
Inspektorowi Nadzoru certyfikaty i deklaracje zgodności lub atesty. Wszelkie
instrukcje od aparatów i urządzeń elektrycznych muszą być w języku polskim. W/w
powinny być dostępne również podczas prac montażowych.
01-7.4. Dokumenty budowy.
01-7.4.1. Dziennik budowy.
Według OST punkt 7.7.1.
01-7.4.2. Książka obmiarów.
Według OST punkt 7.7.2.
01-7.4.3. Pozostałe dokumenty budowy.
Według OST punkt 7.7.4.
02-7.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
Według OST punkt 7.7.5
01-8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
01-8.1. Ogólne zasady przedmiaru robót.
Według OST punkt 8.1.
01-8.2. Obmiar robót.
01-8.2.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Według OST punkt 8.2.
01-8.2.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową przy robotach montażowych jest:
- m (metr) ułożonych kabli, rur ochronnych, bednarki uziemiającej.
- szt. (sztuka) zamontowanych urządzeń.
01-9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
01-9.1. Rodzaje odbiorów robót.
Według OST punkt 9.1.
01-9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Po ułożeniu kabla, założeniu oznaczników kierunkowych, nasypaniu warstwy
piasku należy powiadomić Inspektora Nadzoru, aby mógł odebrać kabel przed
zasypaniem.
01-9.3. Odbiór częściowy.
Przed
ułożeniem
kabla
oraz
zabudową
agregatu
należy
przedstawić
Inspektorowi Nadzoru atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności.
01-9.4. Odbiór końcowy.
Do odbioru końcowego należy przedłożyć oświadczenie Kierownika robót
elektrycznych, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły z pomiarów
elektrycznych, protokoły z przeszkolenia personelu użytkownika w zakresie obsługi
zamontowanych urządzeń elektrycznych. Wzory protokołów muszą być wcześniej
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty odbiorowe tak jak w punkcie OST
9.4.2.
01-9.5. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
01-9.6. Ustalenia ogólne.
Według OST punkt 9.6.1.
01-9.7. Warunki umowy i wymagania ogólnej specyfikacji technicznej (OST).
Według OST 9.6.2.
01-9.8. Cena jednostki obmiarowej.
Cena ułożenia 1m kabla obejmuje:
- zabezpieczenie placu budowy,
- wykopanie, zapiaskowanie (10cm) + (10 cm) i zasypanie rowu kablowego,
- ułożenie kabla,
- oznaczenia kabla folią, słupakami i opaskami
- obsługa geodezyjna.
Cena ułożenia 1m kabla w rurze osłonowej obejmuje:
- zabezpieczenie placu budowy,
- wykopanie, zapiaskowanie (10cm) + (10 cm) i zasypanie rowu kablowego,
- wciągnięcie kabla do rury osłonowej,
- obsługa geodezyjna.
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02-1. WSTĘP.
02-1.1. Przedmiot i zakres SST 02.
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza
energetycznego.
02-1.1.1. Zakres stosowania SST.
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy.
02-1.1.2. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z badaniami urządzeń elektrycznych, pomiarami ochrony przeciw
porażeniowej, uziemień.

83
02-2. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE
02-2.1. Prace towarzyszące:
Nie występują.
02-2.2. Roboty tymczasowe:
• zabezpieczenie placu budowy przed wtargnięciem osób nie uczestniczących w
procesie budowlanym wraz z jego demontażem,
• wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót
pomiarowych, które nie będą przekazywane Zamawiającemu.
02-2.3. Informacje o terenie budowy.
Inwestycja zlokalizowana w Rudnikach ul. Wieluńskiej 15 dz. nr 53, 53/6,
53/10, 53/17.
02-2.4. Organizacja robót budowlanych.
Według OST punkt 2.4.
02-2.5. Zabezpieczenie placu budowy.
Według OST punkt 2.5.
02-2.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Według OST punkt 2.6.
02-2.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Według OST punkt 2.7.
02-2.8. Ochrona środowiska.
Według OST punkt 2.8.
02-2.9. Warunki bezpieczeństwa pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
02-2.10. Zaplecza dla potrzeby wykonawcy.
Według OST punkt 2.10.
02-2.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Według OST punkt 2.11.
02-2.12. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robót.
Według OST punkt 2.12.
02-2.13. Zabezpieczenia chodników i jezdni.
Według OST punkt2.13.
02-2.14. Nazwy i kody robót budowlanych:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
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02-2.15. Określenia podstawowe.
Według OST punkt 2.15.
02-3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
składowaniem i kontrolą jakości.
02-3.1. Materiały.
Materiały nie występują.
02-3.2. Transport.
Według OST punkt 3.2.
02-3.3. Warunki dostawy.
Według OST punkt 3.3.
02-3.4. Składowanie i kontrola jakości.
Według OST punkt3.4.
02-4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do
wykonania robót zgodnie z założoną jakością.
02-4.1. Sprzęt.
Według OST punkt 4.1.
02-4.2. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.
Według OST punkt 4.2.
02-5. Wymagania dotyczące środków transportu.
Według OST punkt 5.1.
02-6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
02-6.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Według OST punkt 6.1.
02-6.2. Współpraca Inspektora Nadzoru /Kierownika projektu i Wykonawcy.
Według OST punkt 6.2.
02-6.3. Roboty elektryczne.
02-6.3.1. Wymagania ogólne zasad wykonywania badań i pomiarów.
Na podstawie obowiązujących przepisów wprowadzonych przez Ustawy "Prawo
Energetyczne" i "Prawo Budowlane" oraz normę PN-IEC 60364-6-61:2000 można
sformułować następujące wymagania ogólne dotyczące badań instalacji i zasilanych
z nich urządzeń elektrycznych:
1) każda instalacja, urządzenie lub układ urządzeń elektrycznych powiązanych
funkcjonalnie podczas montażu i/lub po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem
do eksploatacji oraz okresowo w czasie użytkowania powinny być poddane badaniom,
czyli oględzinom i próbom w celu sprawdzenia czy spełniają stawiane im wymagania;
2) oględziny i próby należy przeprowadzać po każdej rozbudowie, modernizacji i
zmianie istniejącej instalacji (urządzenia) w celu sprawdzenia czy rozbudowa lub
zmiana są zgodne z wymaganiami norm i czy nie powodują pogorszenia stanu
bezpieczeństwa;
3) w czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować
środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń
mienia oraz zainstalowanego wyposażenia;
4) badania odbiorcze i okresowe powinny być przeprowadzone przez osoby
posiadające ważne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno
pomiarowych
w
zakresie
eksploatacji
urządzeń,
instalacji
i
sieci
elektroenergetycznych;
5) do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych należy używać
przyrządów pomiarowych spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej;
6) prace kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym m.in.
wyniki pomiarów, jak też ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i
przepisów oraz wnioski.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr
80, poz. 912; zalicza prace przy wykonywaniu prób i pomiarów do prac wykonywanych
w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Podczas
wykonywania
prac
kontrolno-pomiarowych,
zwłaszcza
przeprowadzanych
przy
urządzeniach pod napięciem występuje szczególnie duże zagrożenie związane z
możliwością porażenia prądem elektrycznym. Z tego względu przy pracach kontrolnopomiarowych należy stosować szczególne zasady organizacji pracy i dodatkowe
zabezpieczenia techniczne:
1) prace kontrolno-pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
przy czym jedna z tych osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne,
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a druga, asekurująca osobę wykonującą te prace, powinna co najmniej być
przeszkolona w udzielaniu pomocy przed lekarskiej;
2) podczas wykonywania pomiarów należy używać odpowiednich i bezpiecznych
przyrządów pomiarowych. Przyrządy należy sprawdzać przed użyciem i w razie
potrzeby po wykonywaniu pomiarów;
3) nie należy bez istotnej potrzeby dotykać części czynnych i dostępnych części
przewodzących urządzeń elektrycznych oraz obcych części metalowych, które mogą
znaleźć się pod napięciem;
4) jeżeli istnieje ryzyko dotknięcia nieosłoniętych części pod napięciem,
personel wykonujący pomiary powinien stosować osobisty sprzęt ochronny, podjąć
środki ostrożności zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym, zwarciu oraz
skutkom wyładowań łukowych;
5) przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin dla stwierdzenia
kompletności, braku usterek i prawidłowości wykonywania badanego obiektu;
6) przed przystąpieniem do pomiaru należy:
a) zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody
badań,
b) określić kryteria oceny wyników pomiarów,
c) ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów
pomiarowych,
d) przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do
wartości pomierzonych;
7) przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy sprawdzić:
a) zakresy użytych przyrządów pomiarowych,
b) stan izolacji zastosowanych przewodów,
c) stan końcówek przewidzianych do dotykania części będących pod napięciem;
8) jeżeli przewidziany jest montaż układu pomiarowego należy wykonać go starannie
i zgodnie ze sprawdzonym uprzednio schematem;
9) po połączeniu układu pomiarowego z obiektem badanym będącym pod napięciem, nie
wolno dokonywać żadnych zmian w połączeniach przez rozłączanie i przyłączanie
końców przewodów;
10) przed rozpoczęciem pomiarów należy ze stanowiska pomiarowego usunąć wszelkie
zbędne przedmioty, a zwłaszcza niepotrzebne przewody;
11) zwrócić uwagę na urządzenia o dużej pojemności, takie jak kondensatory i
kable, które mogą stanowić zagrożenie nawet po wyłączeniu napięcia;
12) powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić
zagrożenie o wykonywaniu pomiarów i zastosować odpowiednie środki zapobiegające
tym zagrożeniom.
DOKUMENTOWANIE PRAC POMIAROWO-KONTROLNYCH
Każda praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z
przeprowadzonych badań i pomiarów.
Protokół z prac pomiarowo - kontolnych powinien zawierać:
1) dane ogólne o obiekcie badań;
2) informacje o wykonujących pomiary;
3) dane o rodzaju badań;
4) dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych;
5) dane o warunkach przeprowadzania badań (szczególnie ważne przy pomiarach
uziemień);
6) tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę;
7) szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji;
8) datę wykonania badań;
9) wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów.
Protokoły
z
wszystkich
kontroli
są
ważnym
elementem
dokumentacji
eksploatacyjnej. Protokoły należy sporządzać zgodnie z przyjętymi wzorami.
Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne
świadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby
nie posiadającej świadectwa kwalifikacyjnego, lecz musi ona być przeszkolona w
zakresie bhp dla prac przy urządzeniach elektrycznych. Odbiór instalacji
elektrycznej powinien odbywać się komisyjnie i być zakończony protokołem badań
odbiorczych. Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być załącznikiem do
wpisu w książce obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 19.10.1998 w sprawie książki obiektu budowlanego
(Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).
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02-6.3.2. Wymagania odnośnie kontroli meteorologicznej przyrządów pomiarowych.
Sprawy związane z
metrologią i wymaganiami dotyczącymi przyrządów
pomiarowych reguluje Ustawa „Prawo o miarach" z 2001 r. W ustawie tej rozróżniono
następujące formy prawnej kontroli metrologicznej:
1) zatwierdzenie typu - wskazanie na podstawie wyników przeprowadzonych badań, że
typ przyrządu
pomiarowego spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach,
2) legalizacja - sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji,
że przyrząd
pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach.
W związku z powyższym dla zatwierdzenia typu wykonuje się badania jedynie na
wybranej grupie przyrządów danego typu a dla legalizacji badaniom musi być
poddany każdy egzemplarz przyrządu. Pojęcie „legalizacja" będzie obejmowało:
1) legalizację pierwotną - legalizację przyrządu pomiarowego po raz pierwszy po
wyprodukowaniu, przed wprowadzeniem go do obrotu lub użytkowania,
2) legalizację ponowną - każdą kolejną legalizację przyrządu pomiarowego,
3) legalizację jednostkową - legalizację pierwotną przyrządu pomiarowego w
wykonaniu
jednostkowym, skonstruowanego dla określonego, szczegółowego zastosowania;
obejmuje ona
swoim zakresem badania wykonane w ramach zatwierdzenia typu.
W marcu 2003 r. ukazało się Rozporządzenie MGPiPS z 20.02.2003 r., które
określiła
rodzaje
przyrządów
pomiarowych
podlegających
prawnej
kontroli
metrologicznej oraz rodzaje przyrządów, które są legalizowane bez zatwierdzania
typu.
02-6.3.3. Wymagania szczegółowe zakresu badań i pomiarów odbiorczych. Badania i
pomiary odbiorcze obejmują:
1) oględziny mające określić czy zainstalowane urządzenia elektryczne spełniają
wymagania
bezpieczeństwa, podane w odpowiednich normach przedmiotowych,
Oględziny to pierwszy etap pomiarów, który należy wykonać przed przystąpieniem do
prób przy odłączonym zasilaniu, z zachowaniem ostrożności celem zapewnienia
bezpieczeństwa ludzi i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego
wyposażenia. Oględziny mają potwierdzić, że zainstalowane urządzenia:
- spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach;
- zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami ww. normy i
nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo;
- mają właściwy sposób ochrony przed porażeniami i pożarami;
- mają właściwie oznaczone przewody neutralne, ochronne i fazowe oraz
zabezpieczenia i aparaturę;
- mają zapewniony dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw.
W trakcie oględzin należy dokonać sprawdzenia:
- sposobu ochrony przed porażeniami oraz wielkości odstępów (gdy zastosowano
bariery,
umieszczenie
poza
zasięgiem
ręki,
ogrodzenia
albo
izolowanie
stanowiska);
obecności
przegród
ogniowych
i
innych
środków
zapobiegających
rozprzestrzenianiu pożaru i ochronie przed skutkami cieplnymi. Urządzenia
elektryczne nie mogą stwarzać zagrożenia pożarowego dla materiałów znajdujących
się w pobliżu.
- doboru przekrojów przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia;
- wyboru i nastawienia urządzeń ochronnych i sygnalizacyjnych;
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych;
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych i innych podobnych informacji;
- poprawności połączeń przewodów.
2) próby i pomiary mają określić czy zachowane są wymagane parametry techniczne.
Norma PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze." zawiera zakres prób odbiorczych. Norma
wymaga, aby każda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana
oględzinom i próbom, celem sprawdzenia czy zostały spełnione wymagania normy.
Przed przystąpieniem do prób należy udostępnić wykonującym sprawdzenie instalacji
dokumentację techniczną wraz z protokołami oględzin i prób cząstkowych wykonanych
podczas montażu.
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Norma PN-IEC 60364-6-61 określa zakres prób odbiorczych, które w zależności od
potrzeb obejmują:
- próbę ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń
wyrównawczych;
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów;
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania;
- pomiar rezystancji uziemienia uziomu;
- sprawdzenie biegunowości;
- próbę wytrzymałości elektrycznej izolacji;
- próbę działania;
- sprawdzenie skutków cieplnych;
- pomiar spadku napięcia.
02-6.3.4. Wymagane uprawnienia osób wykonujących prace kontrolno-pomiarowe.
Wykonujący pomiary ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność przygotowania,
przeprowadzenia i oceny wyników pomiarów. Jest on również odpowiedzialny za
zapewnienie w czasie pomiarów bezpieczeństwa wykonujących prace oraz osoby
postronne. Z tego względu Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 r. w
sprawie wymagań kwalifikacyjnych zezwala na wykonywanie prac kontrolnopomiarowych w instalacjach, urządzeniach i sieciach elektrycznych wyłącznie przez
osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją na stanowisku E (Eksploatacja), które posiadają potwierdzenie
spełnienia wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.
02-7. Kontrola jakości robót, badania oraz odbiory wyrobów i robót budowlanych.
02-7.1. Program zapewnienia jakości.
Według OST punkt 7.1.
02-7.2. Zasady kontroli jakości robót.
Według OST punkt 7.2.
ZASADY WYBORU METODY BADAŃ I WYMAGANIA ODNOŚNIE DO DOKŁADNOŚCI POMIARÓW
Bardzo ważne znaczenie w zakresie przeprowadzania badań odgrywa wybór właściwej
metody pomiarów i dobór wykorzystujących tę metodę przyrządów pomiarowych. Przy
wyborze metody wykonania pomiarów należy dążyć do tego, aby była to metoda
możliwie najprostsza, jednak zapewniająca osiągnięcie wymaganej dokładności
pomiarów. Wybór właściwej metody pomiarowej wymaga:
1) zapoznania się z dokumentacją techniczną obiektu,
2) zapoznania się ze specyfiką mierzonego obiektu,
3) analizy występujących uwarunkowań.
Istotne znaczenie odgrywa kwestia analizy uwarunkowań wewnętrznych wynikających
ze specyfiki obiektu badanego oraz uwarunkowań zewnętrznych związanych z
oddziaływaniem czynników środowiskowych otoczenia (np. temperatury). Dokładność
wykonywanych pomiarów zależy w głównej mierze od:
1) klasy dokładności i zakresu zastosowanych przyrządów pomiarowych,
2) dokładności odczytu wyników pomiarów,
3) wyboru właściwej metody wykonywania pomiarów,
4) dokładności odwzorowania elementów układu pomiarowego,
5) umiejętności uwzględniania uwarunkowań wynikających ze specyfiki badanego
obiektu i zmian jego parametrów w czasie.
Przy pomiarach eksploatacyjnych należy stosować przyrządy pomiarowe o klasie
dokładności od 0,5
do 2,5.
Błędy graniczne pomiarów określa norma niemiecka DIN VDE 0413:
Tabela 1. Graniczne błędy pomiarów przy badaniach instalacji elektrycznych wg w/w
normy
Rodzaj pomiarów
Błąd graniczny
Pomiar rezystancji izolacji
± 30%
Kontrola stanu izolacji sieci
± 15%
Pomiar oporu pętli zwarciowej
± 30%
Pomiar oporu przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych ± 30%
Pomiar rezystancji uziemienia
± 30%
Badania ochrony przeciwporażeniowej z wył. różnicowoprądowymi
a) pomiar napięcia dotykowego
± 20%
b) pomiar prądu różnicowego
± 10%
02-7.3. Dokumenty budowy.
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02-7.3.1 Dziennik budowy.
Według OST punkt 7.7.1.
02-7.3.2. Książka obmiarów.
Według OST punkt 7.7.2.
02-7.3.3. Pozostałe dokumenty budowy.
Według OST punkt 7.7.4.
02-7.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
Według OST punkt 7.7.5
02-8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
02-8.1. Ogólne zasady przedmiaru robót.
Według OST punkt 8.1.
02-8.2. Obmiar robót.
02-8.2.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Według OST punkt 8.2.
02-8.2.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową przy robotach pomiarowych jest:
- pomiar (pom.) obwodów elektrycznych, sprawdzenia samoczynnego wyłączenia
zasilania, rezystancji izolacji.
02-9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
02-9.1. Rodzaje odbiorów robót.
Według OST punkt 9.1.
02-9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Nie występują.
02-9.3. Odbiór częściowy.
Wykonawca po wykonaniu pomiarów rezystancji izolacji będzie mógł podać
napięcie na zmierzone obwody, dopiero po przedstawieniu w formie protokołu
wyników badań Inspektorowi Nadzoru i uzyskaniu jego zgody.
02-9.4. Odbiór końcowy.
Do odbioru końcowego należy przedłożyć komplet protokołów pomiarów
elektrycznych oraz dokumenty odbiorowe opisane w OST 9.4.2.
02-9.5. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
02-9.5.1. Ustalenia ogólne.
Według OST punkt 9.6.1.
02-9.5.2. Warunki umowy i wymagania ogólnej specyfikacji technicznej (OST).
Według OST 9.6.2.
02-9.6. Cena jednostki obmiarowej.
Cena pomiarów obejmuje:
przywiezienie,
rozłożenie
sprzętu
pomiarowego,
wykonanie
pomiarów
elektrycznych, złożenie i wywiezienie sprzętu pomiarowego.
Cena pomiaru parametrów oświetlenia obejmuje:
- umówienie się z Użytkownikiem na pomiary w takich godzinach, aby była 1h po
zmierzchu.
- rozłożenie przyrządu pomiarowego i odczekanie czasu wymaganego do poprawnej
jego pracy.
02-10. Dokumenty odniesienia.
02-10.1. Dokumenty odniesienia.
Według OST punkt 10.
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1. Wstęp
1.1
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest dostawa, montaż, rozruch sezonowego lodowiska wraz
ze szkleniem obsługi. Niezależnie od określonego zakresu wykonawca zobowiązany
będzie do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynności koniecznych do
właściwego funkcjonowania, uruchomienia i eksploatacji urządzeń i instalacji
będących przedmiotem zadania inwestycyjnego.
1.2
Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3
1.3
Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych
z montażem instalacji i obejmują:
-

-

Dostawa i montaż systemu (rurowania)
chłodniczego i glikolu z
paletopojemnikami i pompą
Dostawa i montaż agregatu chłodniczego
Dostawa i montaż band wokół lodowiska
Dostawa i montaż chodników gumowych w ciągach komunikacyjnych zewnętrznych
i wewnętrznych budynku zaplecza
Dostawa sprzętu do obsługi: suszarki do łyżew, ostrzałki manualna do łyżew
na 30 par,
nowej ręcznej maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli
lodowiska (frez do lodu)
Dostawa dwudziestu kompletów łyżew sportowych np. Direct 507 ZX Tempish,
po pięć par w numeracji 36, 37, 38, 40

Dane techniczne łyżew:
-Materiał:
-Nylon
-PU
-PVC
-PE
-Duraflex
-Wzmocnione na całej długości
-Ostrze: stal węglowa galwanizowana
-Anatomiczne wnętrze buta
-Atest GS/TUV na ostrze
-Zapięcie sznurowane
-Waga 1 łyżwy: 1060 g. (rozm. 46)
-Przeznaczenie: dla średnio- i zaawansowanych użytkowników
1.4
Określenia ogólne
Określenia
podane
w
niniejszej
Specyfikacji
Technicznej
są
zgodnie
z
obowiązującymi
Polskimi
Normami
i
Przepisami
Budowy
Urządzeń
Elektroenergetycznych" oraz definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne"
1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i
poleceniami Nadzoru. Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej.
2. Materiały
LODOWISKO
Sezonowe sztuczne, demontowane lodowisko o wymiarach 17,50m x 26,00 m.
Projektowe warunki pracy lodowiska:
-

temperatura otoczenia do +10oC,
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prędkość wiatru do 2,0 m/s,
promieniowanie słoneczne wyłącznie rozproszone,
powierzchnia pod taflę: boisko poliuretanowe.

Dostawa,
posadowienie
i
montaż
spełniającego poniższe wymagania:

kompaktowego

agregatu

chłodniczego,

Kompaktowy agregat chłodniczy o wydajności chłodniczej dla 34% roztworu
glikolu etylenowego -11/-8 oC na poziomie min. 125 kW dla sytemu ziębniczego
na bazie mat z EPDM
-

-

-

-

-

2.

Współczynnik wydajności agregatu w trybie chłodzenia na poziomie min. COP =
3,80.
Agregat musi być wyposażony w pełen roboczy wsad czynnika na bazie freonu,
dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelkie niezbędne atesty i
zezwolenia na stosowanie.
Agregat musi posiadać min. dwa obiegi chłodnicze a każdy obwód chłodniczy
musi być wyposażony
w przetwornik wysokiego i niskiego ciśnienia,
presostat wysokiego ciśnienia.
Agregat powinien zapewnić minimum cztery stopnie regulacji pracy agregatu:
25, 50, 75, 100%.Agregat musi posiadać zintegrowany (w jednej zabudowie)
moduł hydrauliczny – pompa i naczynie rozszerzalne, elektroniczny wyłącznik
przepływu, zawory odcinające i wyrównawcze, filtr wodny (średnica cząstek
pow. 1mm), przyłącze umożliwiające pomiar spadku ciśnienia parownika oraz
pomiar dostępnego ciśnienia, zawór nadmiarowy dostosowany do instalacji.
Agregat musi posiadać wewnętrzny, izolowany zbiornik buforowy o pojemności
min. 500l.
Panel elektryczny agregatu musi być odporny na wpływy atmosferyczne i musi
być wyposażony w dostęp rewizyjny. Agregat musi być wyposażony w
mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji i
kontrolę następujących elementów:
temperaturę glikolu i czynnika chłodniczego,
ciśnienie czynnika chłodniczego,
historia ostatnich zdarzeń,
harmonogram włączania/wyłączania,
zabezpieczenie przed zamarznięciem parownika,
sterowanie zdalne: styki bezprądowe dla awarii całego urządzenia,
modyfikowanie wartości zadanych temperatur glikolu,
monitorowanie wartości zadanych glikolu, temperatury powietrza otoczenia,
działania agregatu, wentylatorów, pomp, alarmów sprężarek,
uruchamianie lub zatrzymywanie urządzenia.
sterownik pozwala na określenie temperatury na wyjściu glikolu oraz
zarządza pracą pompy.
Poziom mocy akustycznej mierzony za pomocą pomiaru ciśnienia akustycznego w
odległości 10 m od agregatu nie może przekraczać 65 dB (A).
Cały agregat chłodniczy musi być oznakowany CE lub oznakowany znakiem
budowlanym, zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Dostawa i montaż modułowego systemu ziębniczego tafli lodowiska:

Długość pojedynczego modułu 2,5 m. Kolektory zasilające muszą pracować w
układzie Tichelmana. Odległość (podziałka) pomiędzy osiami sąsiednich
przewodów ziębniczych - nie może być większa niż 20 mm dla zapewnienia
krótkiej drogi wymiany ciepła i bardzo równomiernej temperatury lodu.
Przewody ziębnicze muszą być wykonane z odpowiedniej gumy EPDM zapewniającego
brak „falowania” po rozłożeniu na planowanej powierzchni oraz muszą mieć
możliwość zwinięcia po zakończeniu sezonu w kręgi o małej średnicy, max. 90cm
- dla zapewnienia łatwości transportu i magazynowania po sezonie. Zamawiający
nie dopuszcza zastosowania przewodów ziębniczych wykonanych z materiału
wykazującego tendencje do „falowania” i powodujących potrzebę budowania i
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utrzymywania tafli lodu o nadmiernej grubości. Kolektory zasilające muszą być
zabudowane w sztywnej ramie stalowej, dodatkowo obudowanej blachą
celem
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i
dostępem osób niepowołanych.. Dla
połączenia między sobą rur kolektorów poszczególnych modułów muszą być użyte
szybko-złącza zapewniające bardzo szybki montaż i demontaż oraz szczelność
połączenia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia rur kolektorów za pomocą
złączy kołnierzowych. Cały (nie poszczególne elementy składowe) modułowy
system ziębniczy tafli lodowiska musi być oznakowany CE lub oznakowany
znakiem budowlanym, zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Uwaga:
wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć powierzchnię pod
poprzez rozłożenie na całej powierzchni folii budowlanej.

taflą

lodowiska

92
3.

Dostawa i montaż

band lodowiska o wysokości

1,2m .

Bandy lodowiska wykonane z kompozytu polimerowego opartego na
żywicy
poliestrowej
wzmocnionej włóknem szklanym. Jedna strona bandy
pokryta
dodatkowo żelkotem, tworzącym gładką estetyczną powłokę i dużej odporności na
warunki atmosferyczne.
Dodatkowo w celu wzmocnienia wytrzymałości mechanicznej panel wewnętrznie
użebrowany. Banda wsparta jest na metalowych
podporach z dolna płytą do
przemarzania. W panelu wklejone są metalowe wkładki w miejscach skręcania
śrubami. W
miejscu narażonym na uszkodzenia mechaniczne przez łyżwy
przykręcona jest listwa okopowa z polietylenu o wysokości 20 cm i grubości
do 1 cm.
W górnej części bandy lodowiska wyodrębniono zintegrowany pochwyt w kolorze
niebieskim lub czerwonym.
Komplet zawiera bramę wjazdową dla urządzeń serwisowych o szerokości 3,2 m
oraz 2 furtki wejściowe o wymiarach 1,0 m. Promień wyokrągleń w narożnikach
lodowiska - 4,50 m.
3.

Dostawa i
napełnienie instalacji 34% roztworem
ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy układu.

glikolu

etylenowego

4.

Dostawa odpowiedniej ilości pojemników do magazynowania glikolu
zakończeniu sezonu oraz dostawa przenośnej pompy wraz z osprzętem
wypompowania po sezonie glikolu z instalacji.

5.

Dostawa mat gumowych do chodzenia na łyżwach.

6.

Pierwszy montaż i rozruch instalacji, wytworzenie tafli lodu ok. 5cm.

7.

w

po
do

Dostawa instrukcji użytkowania oraz montażu i demontażu lodowiska.
Wykonawca
zapewnia
wyszkolenie
pracowników
Zamawiającego
w
zakresie
użytkowania oraz montażu i demontażu lodowiska.

3.

Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów i urządzeń instalowanych.
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora
nadzoru i kierownika budowy.
4.
Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Podczas
transportu
przewożone
materiały
i
urządzenia
przeznaczone
do
zainstalowania powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane
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zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
5. Wykonanie robót
5.1 Prace montażowe
- rozłożenie folii zabezpieczającej boisko
- montaż płyt ziębniczych
- montaż band
- montaż agregatu
- montaż mat zabezpieczających
- napełnienie układu glikolem
- rozruch i wyprodukowanie tafli lodowiska
5.2 Roboty końcowe
- przeszkolenie wskazanych przez Inwestora pracowników obsługi
Metoda wykonywania instalacji uzależniona jest od warunków technicznoorganizacyjnych określonych przez użytkownika obiektu i inwestora, a zawartych w
specyfikacji przetargowej. Warunki te określają ogólne zasady robót, ich okres i
terminy poszczególnych etapów.
Prace wykonawcze instalacji prowadzone będą jednoetapowo zgodnie z harmonogramem
zatwierdzonym przez inwestora.
8.
Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są: powierzchnia [m2], długość [m], ilość [szt.] – wg
opisu w dokumentacji i przedmiarze
9.
Odbiór robót
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie
wyników przeprowadzonych prób, badań, pomiarów i oceny wizualnej.
10.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:
a)

zabezpieczenie płyty boiska,

Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających
wykazać
spełnienie
zakładanych
parametrów
projektowych
lodowiska.
Termin
przeprowadzenia prób, ich zakres i czas ich trwania zostaną ustalone oddzielnie.
11.
Wymagane dokumenty
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
a) projektową dokumentację powykonawczą,
b) protokoły z dokonanych badań i pomiarów,
8. Podstawa płatności
8.1

Ustalenia dotyczące Podstawy Płatności
Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte będą, w Umowie

8.2

Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 kpl, 1 m i 1m2 należy przyjmować zgodnie z obmiarem. Cena
wykonania robót obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
roboty towarzyszące,
transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,
montaż docelowych przewodów, kabli, aparatów, i urządzeń,
badania i próby pomontażowe.
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