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BI.271.1.10.2014       Lędziny, dn. 07.04.2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

S P E C YF I K A C J A 

 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej ustawą (art. 10; 

art.39-46 Pzp.). 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 
 

 

Adaptacja budynku MKS na przedszkole – etap III 
 

 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych  oraz  na stronie internetowej 

www.bip.ledzin.pl./content/show.php?pg=przetargi 

w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

 

 

 
Burmistrz Miasta Lędziny 

mgr Wiesław Stambrowski 
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§ 1  

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego (art. 36 ust. 1 pkt. 1); 

 

Gmina Lędziny 

ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny 

NIP – 646-10-30-597 

telefon: 32/2166511, fax: 32/2166508 strona internetowa: www.ledziny.pl 

www.bip.ledzin.pl./content/show.php?pg=przetargi 

§ 2  

Tryb udzielenia zamówienia (art. 10. ust. 1; art. 36-46 ; art. 36 ust. 1 pkt 2.) 

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8. 

§ 3  

Opis przedmiotu zamówienia (art. 29 i 30; art.36 ust. 1 pkt.3) 

1. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV : 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu podbudowę i roboty ziemne, 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 

45000000-7 Roboty budowlane, 

45262300-4 Betonowanie, 

45450000-6 Bezspoinowy system ocieplenia ścian, 

45260000-7 Roboty hydroizolacyjne, 

45262500-6 Roboty murarskie, 

45410000-4 Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne. 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie III etapu robót związanych z zmianą sposobu 

użytkowania wraz z przebudowa części Budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny z 

przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz przebudowa 

części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z 

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. 

 

III etap robót dotyczący zagospodarowania terenu obejmuje: 

 wykonanie nawierzchni utwardzonych przy przedszkolu oraz częściowo przy klubie, 

 dostawa i montaż ogrodzenia przy przedszkolu, 

 wykonanie placu zabaw wraz z dostawą urządzeń, 

 wykonanie niwelacji terenu, trawników, zieleni na terenie przedszkola oraz klubu 

sportowego, 

 wykonanie budynku składu opału, 

 wykonanie zbiornika na wodę deszczową - odparownika wraz z ogrodzeniem, 

http://www.ledziny.pl/
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 wykonanie termoizolacji fundamentów budynku, 

 wykonanie tymczasowej drogi pożarowej oraz utwardzeń, 

 wykonanie kanalizacji zewnętrznej deszczowej oraz sanitarnej wraz 

z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, 

 montaż na terenie przedszkola 4 szt. (przy chodniku  3 szt. i placu gospodarczym 1 

szt.) opraw oświetlenia zewnętrznego z lampą sodową 1x70W, typu OPA-1 (klosz Auris) na 

słupie parkowym wysokości 4m wraz z czujnikiem zmierzchowym, kompletną szafą 

oświetlenia terenu SOT wraz z podłączeniem, ułożenie kabli oraz wyprowadzenie kabli pod 

kolejne etapy oświetlenia zewnętrznego, umożliwiając kontynuacje robót bez konieczności 

demontażu wykonanych utwardzeń w bieżącym etapie. 

 

Szczegółowo zakres robót został określony w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej 

oraz  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Graficznie zakres robót ogólnobudowlanych i kanalizacyjnych do wykonania, został pokazany 

na Planszy nr 1 oraz Planszy nr 2. 
 

Wykonać i dostarczyć dokumentację powykonawczą niezbędną do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie do dnia zakończenia realizacji umowy, w szczególności:  

 operat geodezyjny powykonawczy - tj. mapy z pomiarem powykonawczym oklauzulowane 

przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Bieruniu, 

 protokoły badań i sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji kanalizacyjnych,  

 protokoły badań i sprawdzeń wykonanych instalacji elektrycznych,  

 oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót,  

 ponadto:  

 badania zagęszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych (zgodnie ze ST),  

 atesty / specyfikacje / certyfikaty / dokumenty (spełniający wymagania SIWZ), 

 zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji. 

 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlano-wykonawczą i ustaleniami  

z Inwestorem. Pomocniczo załączono przedmiary robót dotyczące zakresu prac do wykonania. 

 

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Udzielenie zamówienia uzupełniającego - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia 

uzupełniającego do 15% wartości zamówienia podstawowego. 

5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy 

pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza 

składania ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż 

te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

Publicznych. 

 

§ 4  

Termin wykonania zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt.4) 

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 20.07.2014r. 

§ 5 

Warunki udziału w postępowaniu (art. 22; art. 41 pkt. 7; art. 36 ust.1 pkt 5) 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków (art. 22; art. 41 pkt. 7; art. 36 ust.1 pkt 5) 
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1.1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  

nakładają obowiązek ich posiadania ; 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków – Wykonawca dołączy do oferty 

oświadczenia wymienione w § 6 SIWZ. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy 

zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia. 

§ 6 

Wykaz zaświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Rozporządzenie PRM w sprawie rodzaju 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane  Dz. U. z 2013r., poz. 231 oraz art. 36 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp). 

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć: 

 1.1.wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

 wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załącznikiem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone (np. protokoły odbioru robót, referencje) – Załącznik Nr 4 do 

SIWZ – wykonanie z należytą starannością minimum trzech robót budowlanych związanych z 

zagospodarowaniem terenu i obejmujących: wykonanie nawierzchni utwardzonych, kanalizacji 

zewnętrznej oraz oświetlenia; o wartości 700 000,00 zł brutto każda. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków, (art. 26 ust.2b ustawy Pzp, załącznik Nr 4a do SIWZ).   

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej    

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie. 

1.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 

a) wykazu osób (załącznik Nr 5 SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami – wymagane osoby z uprawnieniami w zakresie: 

 Kierownik budowy u uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; 
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Kierownik robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez 

ograniczeń; 

Kierownik robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

Kierownik robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń. 

W/w osoby w trakcie realizacji zamówienia muszą posiadać ważne zaświadczenie 

członkowskie w Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadać wymagane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. 

W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik Nr 5b do SIWZ) tych 

podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). 

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Wymagane jest wypełnienie oświadczenia – załącznik Nr 5a do SIWZ. 

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek wymaganej sytuacji ekonomicznej 

Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:  

2.1. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia – wymagana jest polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o 

których mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik Nr 3; 

3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. W przypadku oferty składanej wspólnie przez 

kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie. 

3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca 

składa wyżej wymieniony dokument odrębnie, wspólnicy spółki cywilnej-odrębnie i dodatkowo na 

spółkę cywilną. 

3.4.aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia , że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy 

Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie, wspólnicy spółki cywilnej-odrębnie i 

dodatkowo na spółkę cywilną. 
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3.5.listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 2 pkt 5 

albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6; 

Uwaga: W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego oraz z Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze 

wspólników. 

4. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  

przez Wykonawcę. W przypadku dokumentów – pełnomocnictwa lub umowa podmiotów 

występujących wspólnie Wykonawcy muszą dołączyć do oferty oryginał lub kopię poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 

4.1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 

4.2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w  

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie 

postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także 

oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte 

wykonanie zamówienia. Podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania  

oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w  

formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako pełnomocnik. 

4.3.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeśli Zamawiający wyraził zgodę, 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, ofert oraz  innych dokumentów również w języku 

kraju, w którym zamówienie jest udzielone. 

 

4.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 

lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231): 

4.5. Wymienionych w §2 ust.1 pkt. 2—4 i pkt. 6 Rozporządzenia — składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.  

4.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4,5 , zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Dokumenty, o których mowa w ust. 4,5 lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4.5 lit. b, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli zaświadczeń   

lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli dokumenty o 

których  mowa w art. 25 ust.1 ustawy zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne 

byłoby  unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy). 

 

 Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

§ 7 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami (art. 9 ust.1-2; art. 27 ust. 1-3; art. 

38 ust. 1-pkt. 3, art. 36 ust.1 pkt. 7) 

1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upłynęła połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja 

jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 

7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem 

terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną 

w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na 

stronie internetowej, zamieszcza także na stronie. 

9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

O przedłużeniu terminy składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którym przekazano siwz, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie 

internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie. 

10. Forma oferty. 

a) zaleca się aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

b) zaleca się, ażeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę 

(lub osoby) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 

lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
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c) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku 

pełnomocnictwa  w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty 

musi być potwierdzona przez osobę lub osoby podpisujące ofertę zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

11.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł 

ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1. w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia: Krzysztof Basiaga, Krzysztof Lukasek 

2. w sprawach formalno-prawnych: Iwona Dworak 

§ 8 

Wymagania dotyczące wadium (art. 45-46; art. 36 ust. 1 pkt. 8)  

 Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych). 

 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

 a.pieniądzu przelewem, na konto Zamawiającego: 

numer rachunku: BS Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008 

(za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku Zamawiającego); 

 b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 

 c.gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 d.gwarancjach bankowych; 

 e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 

2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 

96, poz. 620). 

4.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 §8. 

5.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

6.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez  Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie pkt. 4 niniejszej sekcji, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

8.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
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prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 

25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 

stronie. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 

b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących  

po stronie wykonawcy. 

§ 9 

Termin związania z ofertą (art. 85 ust.1; art. 36 ust.1 pkt. 9) 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania  

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

§ 10 

Opis sposobu przygotowania oferty (art. 36 ust. 1 pkt. 10) 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Ofertą składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

3. Treść oferty musi odpowiadać  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Zaleca się, by każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by strony oferty 

były połączone w sposób trwały. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany winny by parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania 

oferty. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Ofertę należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach 

wewnętrznych i zewnętrznych. Koperta zewnętrzna winna być oznakowana: „Przetarg na 

ADAPTACJA BUDYNKU MKS NA PRZEDSZKOLE-ETAP III” - nie otwierać przed 

22.04.2014r. godz. 09°°. Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana jak wyżej a ponadto 

opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta. 

8. Wykonawca może, przed terminem składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, 

że Wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA lub 

WYCOFANIE. 

9. Koperty oznakowane dopiskiem Zmiana zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

10. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANIE nie będzie otwierana. 

§ 11 
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Miejsce oraz  termin składania  i otwarcia ofert (art. 86 ust. 2-5; art. 87 ust. 1-2; art. 36 ust. 1 

pkt.11) 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 22.04.2014r. do godz. 08
50 

 w  sekretariacie Urzędu Miasta - pok. 112 . 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2014r. o godz. 09
00

 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 013. 

 Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków  płatności zawartych w 

ofertach. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, Zamawiający na jego wniosek 

przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert. 

7.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

8. Zamawiający poprawia w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie; 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

§ 12 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty (art. 36 ust. 1 pkt. 12; art. 91 ust. 3 a). 

 Obliczenie ceny oferty przedmiotu zamówienia należy dokonać na podstawie, dokumentacji 

technicznej, STW i ORB, §3 (opis przedmiotu zamówienia) oraz załączonego pomocniczo przedmiaru 

robót. 

Do oferty należy załączyć kosztorysy uproszczone (w celach pomocniczych i rozliczeniowych), 

wykonane w oparciu o załączone pomocniczo przedmiary robót. 

1.1 Podać cenę netto pozycji z przedmiaru robót, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

1.2 Obliczyć wartość netto pozycji mnożąc cenę jednostkową netto przez liczbę  jednostek miary, 

kosztorys należy sporządzić metodą uproszczoną na podstawie załączonego przedmiaru robót. 

1.3 Obliczyć cenę oferty poprzez zsumowanie poszczególnych pozycji wartości netto, obliczyć 

wartość podatku VAT, mnożąc wartość netto przez obowiązującą stawkę podatku VAT (dodatkowo 

podać stawkę VAT). 

1.4 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z  przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

1.5 Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami 

spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające do zastosowania innego 

podatku, co Wykonawca powinien udokumentować. 

 Cena oferty podana w formularzu oferty winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie 

obowiązki Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi 

w niniejszej SIWZ. 
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 Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały 

zgłoszone Zamawiającemu (mimo braku ich w dokumentacji projektowej lub przetargowej, a 

wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm, sztuki budowlanej), nie będą wchodziły w 

zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny wykonawcy 

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie . 

§ 13 

Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert (art. 91 ust. 2; art. 36 ust. 1 pkt. 13) 

1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które: 

a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania, 

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 

 

L.p. Kryterium Znaczenie 

procentowe 

Kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie może 

otrzymać oferta 

1 Cena (C) 100% 100 punktów 

3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C) 

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą z działania : 

Pi (C) = C min / Ci * Max (C) 

gdzie: 

Pi ilość punktów jakie otrzyma oferta „I” za kryterium „Cena” 

C min najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

   C i cena oferty „i” 

Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” 

4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za 

realizację zamówienia czyli uzyska największą ilość punktów. 

5. Tryb udostępniania dokumentacji przetargowej. 

Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją przetargową w postępowaniu o 

zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego. W 

odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce , termin i warunki udostępnienia dokumentacji 

z zachowaniem zasad określonych w art. 96 ustawy Pzp. 

§ 14 

Formalności, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy (art. 92; 

art. 94; art.36 ust. 1 pkt. 14) 

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawrze 

wszelkie niezbędne informacje określone przez ustawodawcę w art. 92 ust. 1 ustawy. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, i ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
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3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie  nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 27 ust. 2), 

albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób nie później jednak niż przed upływem terminu 

związania z ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu jw, jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania z 

ofertą , jeżeli Zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem 

terminu związania z ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach 

określonych w złożonej ofercie. 

 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w 

art. 93. ust. 1 ustawy. 

 

§ 15 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 147-151; art. 36 ust. 1 

pkt. 15). 

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: (8% ceny 

ofertowej brutto), najpóźniej do dnia podpisania umowy. 

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

a)pieniądzu przelewem, na konto Zamawiającego (za datę wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu 

uważa się datę uznania na rachunku Zamawiającego); 

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  oszczędnościowo – kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 

c)gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d)gwarancjach bankowych; 

e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, 

poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620); 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego: 

(wskazane w sekcji VIII pkt. 3 a SIWZ) 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 
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5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego jako należycie wykonane, zgodnie z zasadami 

określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 

§ 16 

Wzór umowy (art. 139-146; art. 36 ust. 1 pkt. 16) 

Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący załącznik Nr 6 

do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści oferty. 

§ 17 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia (art. 179-183; art. 36 ust. 1 pkt. 17) 

1. Wykonawcom, organizacjom zrzeszającym Wykonawców oraz innym osobom, jeżeli ich interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania 

nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonywania istotnej zmiany zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych 

warunków ich wprowadzenia: 

a) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu; 

-siły wyższej, 

-przyczyn powstałych z winy Zamawiającego. 

b) Zmiany  w przedmiocie zamówienia wskazanego w umowie, w szczególności: 

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przyśpieszenie realizacji 

umowy. 

c) zmiany osobowe: 

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się 

co najmniej równoważnym  doświadczeniem i uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo 

budowlane oraz, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ. 

d) zmiany podwykonawców: 

 rozszerzenie podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile 

posłużenie się podwykonawcą  doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 

zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu 

umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w 

SIWZ. 

§ 18 

 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 
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Oferta w kolejności powinna zawierać: 

 

1. Załącznik Nr 1 – wzór formularza oferty 

 

2. Załącznik Nr 2 –wzór oświadczenia z art. 22 

 

3. Załącznik Nr 3 - oświadczenie art. 24 

 

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru 

 

5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 

 

6. Zaświadczenie z ZUS 

 

7. Załącznik Nr 4 – wykaz  wykonanych robót 

 

8. Załącznik Nr 4a – oświadczenie innego podmiotu 

 

9. Załącznik Nr 5 - wykaz osób 

 

10. Załącznik Nr 5a - oświadczenie o posiadanych uprawnieniach 

 

11. Załącznik Nr 5b - oświadczenie innego podmiotu 

 

12. Załącznik Nr 6 – oświadczenie o grupach kapitałowych 

 

13. Polisa ubezpieczeniowa 

 

14. Kosztorysy ofertowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 
         (pieczątka firmowa Wykonawcy)                                                                                     

 

 

O F E R T A  
Nazwa oferenta: ......................................................................................................... 
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   ......................................................................................................... 

Adres:   .......................................................................................................... 

NIP   ......................................... 

REGON  ......................................... 

Tel./fax.  ......................................... 

e-mail   ......................................... 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej mniejszej niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z przepisami ustawy z 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 
na: 

 

ADAPTACJA BUDYNKU MKS NA PRZEDSZKOLE - ETAP III 
 

oferujemy wykonanie  robót objętych przedmiotem zamówienia: 

1. Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ za: 
 

 wartość robót netto:.................................... złotych (słownie:….........................................................) 

 podatek                tj. .................................złotych 

 wartość robót brutto:....................................złotych(słownie:.............................................................) 

2. Termin realizacji robót : 

Całość robót w terminie od daty podpisania umowy do 20.07.2014 r. 
 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od 

upływu terminu składania ofert. 
 

5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego oraz 

udzielenia gwarancji na okres 48 miesięcy. 
 

6. Oświadczamy, że otrzymaliśmy komplet SIWZ wraz z załącznikami: 
1). Formularz oferty przetargowej zał. Nr 1,  

2). Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 , zał. Nr 2, 

3). Oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia  art. 24 - zał. Nr 3, 

4). Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych – zał. Nr 4,4a, 

5). Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie- zał. Nr – 5, 5a, 5b, 6 

7). Wzór umowy zał. Nr 7 

    

      

…........................................    ……........................................                                                                                                                                                   
miejscowość i data                  podpis i pieczęć osób upoważnionych 
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Załącznik  Nr 2 

 

                                                                                                         . 

                                                                                                              

............................................ 
            pieczęć firmowa Wykonawcy 

 
 

                                                                               

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

o spełnianiu warunków wynikających z  z art. 22 ust.1  pkt.1-4 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 
 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego pn.  

ADAPTACJA BUDYNKU MKS NA PRZEDSZKOLE - ETAP III oświadczam, że jako 

Wykonawca spełniam warunki dotyczące: 

 

 

 

 

1) Posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa  nakładają obowiązek ich posiadania ; 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia ; 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   

wykonania zamówienia; 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

...................................                                      ............................................................................. 

     miejscowość i data                     podpis i pieczęć osób upoważnionych 

 

 

 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 

muszą być złożone oświadczenie dla każdego z nich. 
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Załącznik Nr 3 

 

...................................................  
  Pieczęć  firmowa Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

 

 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

ADAPTACJA BUDYNKU MKS NA PRZEDSZKOLE - ETAP III oświadczam, że  jako 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu  zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych   (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................                                                ......................................... 
         miejscowość i data                     podpis i pieczęć osób upoważnionych 

 

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 

muszą być złożone oświadczenie dla każdego z nich. 
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Załącznik Nr 4 

...................................................  
  Pieczęć  firmowa Wykonawcy 

 

 

 

W Y K A Z     R O B Ó T   B U D O W L A N Y C H * 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : 

ADAPTACJA BUDYNKU MKS NA PRZEDSZKOLE - ETAP III oświadczamy, że 

spełniamy warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, co potwierdzamy robotami wskazanymi w 

poniższej tabeli, a ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie 

potwierdzamy załączonymi dokumentami: 

 

 

Lp Rodzaj robót Inwestor Wartość 

wykonywanych 

robót brutto 

Data i miejsce 

wykonania 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

..................................................          

        ................................................. 

     miejscowość i data                              podpis i pieczęć osób upoważnionych 

 

 

 

 w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów 

zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik Nr 4a do SIWZ) tych podmiotów do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 
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Załącznik 4a 

Pieczęć innego podmiotu 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E    I N N E G O    P O D M I O T U 

 
na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 
 

 

 

 

Niniejszym zobowiązuję się do oddania firmie: 

 

 ............................................................. 

 ............................................................. 

 ............................................................. 

 ............................................................. 

 

do dyspozycji niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia tj. Wiedzy i doświadczenia w zakresie 

robót budowlanych wskazanych w załączniku Nr 4. 

 

 - pozycja nr ............................... 

 - pozycja nr................................. 

 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. ADAPTACJA BUDYNKU MKS NA PRZEDSZKOLE - 

ETAP III 

 
Będę  brał/nie będę brał udział/u w realizacji części zamówienia** 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
..................................................      ................................................. 

      miejscowość i data                     podpis i pieczęć osób upoważnionych 

 

 
*  wypełnić, jeżeli dotyczy 

** niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 5a 
 

........................................ 
    Pieczęć Wykonawcy 

 
 

 

 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E     W Y K O N A W C Y  
 
na podstawie (§ 1 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 

być składane 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

ADAPTACJA BUDYNKU MKS NA PRZEDSZKOLE - ETAP III oświadczamy, iż osoby 

wskazane w załączniku Nr 5 tj: 

 

 

 

 imię i nazwisko ............................ 

 imię i nazwisko ............................ 

 imię i nazwisko ............................ 

 imię i nazwisko ............................ 

 

 posiadają wymagane  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uprawnienia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
..................................................      ................................................. 

         miejscowość i data                     podpis i pieczęć osób upoważnionych 
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…........................        Załącznik 5b 
Pieczęć innego podmiotu 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E   I N N E G O   P O D M I O T U* 
 
na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 
 

Niniejszym zobowiązuję się do oddania firmie: 

 

 ................................................. 

 ................................................. 

 ................................................. 

 ................................................. 

do dyspozycji niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia tj. osób wymienionych w załączniku 

Nr 5 

 

 - imię i nazwisko.......................................... 

 - imię i nazwisko.......................................... 

 - imię i nazwisko.......................................... 

 - imię i nazwisko.......................................... 

 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego pn ADAPTACJA BUDYNKU MKS NA PRZEDSZKOLE - 

ETAP III 

 
Będę  brał/nie będę brał udział/u w realizacji części zamówienia** 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
..................................................      ................................................. 

      miejscowość i data                     podpis i pieczęć osób upoważnionych 

 

 
*  wypełnić, jeżeli dotyczy 

** niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 

jest ADAPTACJA BUDYNKU MKS NA PRZEDSZKOLE - ETAP III prowadzonym 

przez Urząd Miasta Lędziny oświadczamy, że 

nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych *, 

należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych*, w skład której wchodzą następujące podmioty: 

 

Lp Nazwa Adres 

1   

2   

 

 

 

 

_____________________________________ 

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

  

 

 

__________________ dnia _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*- niepotrzebne skreślić. 

Uwaga! Niniejszą „Informację” składa każdy z wykonawcow wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik nr 7 

WZÓR U M O W Y  Nr .................... 

zawarta w dniu ……………… pomiędzy: 

GMINĄ LĘDZINY, 

43-143 Lędziny ul. Lędzińska 55, NIP 646-10-30-597, REGON  276258256, którą reprezentuje:  

Burmistrz Miasta Lędziny –   mgr Wiesław Stambrowski 

zwany dalej „Zamawiającym”,  

a  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 z siedzibą w : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwany dalej „Wykonawcą” o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowiące 

przedmiot zamówienia publicznego polegające na: 

ADAPTACJA BUDYNKU MKS NA PRZEDSZKOLE - ETAP III 

2. Zamawiający zleca wykonanie robót zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia stanowiącą załącznik do umowy, dokumentacją techniczną, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, prawa budowlanego, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i na ustalonych 
niniejszą Umową warunkach. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i możliwości techniczne do zrealizowania 
przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian materiałów i urządzeń przedstawionych w 

ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca wykona wszelkie prace i materiały niewymienione w Umowie, o których 

można w sposób uzasadniony wnioskować z zapisów Umowy, że są one wymagane dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującym prawem i dobrą praktyką inżynieryjną, tak 
jakby takie prace i materiały były wyraźnie wymienione w Umowie.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania swoich 

podwykonawców jak za swoje własne działania i zaniechania. 

7. Prawo własności przedmiotu poszczególnych dostaw oraz związane z tym ryzyka jego 

utraty, zniszczenia albo uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego z datą sporządzenia protokołu 

odbioru końcowego. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, utraty lub zniszczenia przedmiotu 
dostaw do czasu sporządzenia protokołu odbioru końcowego. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od zawarcia umowy odebrać od zamawiającego teren 
budowy. 
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2. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić 

będzie Inspektor Nadzoru: mgr inż. Krzysztof Lukasek nr uprawnień budowlanych 
SLK/3487/OWOK/11. 

W trakcie realizacji zamówienia Inwestor powoła branżowych Inspektorów Nadzoru. 

3. Za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialni będą: 

  Kierownik budowy u uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstukcyjno – budowlanej bez ograniczeń: …......................................... o nr  ….............. , 

  Kierownik robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej bez ograniczeń: …......................................... o nr  ….............. , 

    Kierownik robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych bez 
ograniczeń: …......................................... o nr  ….............. , 

  Kierownik robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń: …......................................... o nr  

….............. , 

 W/w osoby w trakcie realizacji zamówienia musi posiadać ważne zaświadczenie 

członkowskie w Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadać wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej. 

W/w osoby w trakcie realizacji zamówienia musi posiadać ważne zaświadczenie członkowskie w Izbie 

Inżynierów Budownictwa oraz posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

4.Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczących zakresu robót i ich ceny 
w granicach zawartej Umowy. 

5. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga aneksu do Umowy i jest skuteczna z chwilą 

powiadomienia o zmianie drugiej Strony.  

§ 3 

1. Strony ustalają termin wykonania robót: 

- od daty podpisania umowy do 20.07.2014r. 

2. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót w przypadku, gdy 

niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem: 

 Siły Wyższej; 

 przyczyn powstałych z winy Zamawiającego co wymaga aneksu do Umowy. 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, wynikające z 
przedłożonej oferty, w wysokości: 

 

wartość robót netto:      ................................................................ 

podatek VAT       ................................................................ 

wartość brutto       ................................................................  

słownie:      ................................................................  

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty robót przygotowawczych, 

porządkowych, zabezpieczających, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z 

odbiorami wykonanych robót, koszty dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z 
niniejszej Umowy. 

§ 5 



25 

1. Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowany zakres robót na okres 48 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Jeśli w czasie gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach lub usterkach, wówczas 

Wykonawca powinien przystąpić do usunięcia wady lub usterki  maksymalnie w terminie do 14 dni od 

dnia zawiadomienia. 

3. Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia przez 
Zamawiającego. 

4.Zamawiający ma prawo do wykonania napraw samodzielnie lub zlecenia ich wykonania podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje działań 

naprawczych w ramach udzielonej gwarancji w odpowiednim czasie lub też sposób i jakość podjętych 

działań naprawczych nie uzyskają aprobaty Zamawiającego. W takim przypadku koszt napraw 

wykonanych lub zleconych przez Zamawiającego będzie potrącony z kwoty zabezpieczenia roszczeń z 
tytułu gwarancji zgodnie z § 9 umowy. 

§ 6 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za front robót z chwilą jego przejęcia. 

 Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ.  

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, 

powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych. 

 Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na swój koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robót z 

tytułu szkód oraz ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia, jakie mogą zaistnieć w 

związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialności 

cywilnej. 

 Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia frontu robót. 

 Wytwórcą odpadów jest Wykonawca.  

§ 7 

1.O terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca każdorazowo 

zobowiązany jest zawiadomić Inspektora Nadzoru, co najmniej 3 dni naprzód. W przypadku 

niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

2. Ustala się przeprowadzanie trzech rodzajów odbiorów: 

 odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za zakończony 

etap robót. Dokonanie odbiorów częściowych bez zastrzeżeń nie rozpoczyna biegu terminów 

dla dochodzenia uprawnień odszkodowawczych z tytułu rękojmi. W przypadku zastrzeżeń 

Zamawiającego do robót, Zamawiający sporządzi protokół zastrzeżeń. Wykonawca usunie 
zastrzeżenia wskazane w protokole zastrzeżeń w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy. W 

przypadku zastrzeżeń Zamawiającego do robót, Zamawiający sporządzi protokół zastrzeżeń. 

Wykonawca usunie zastrzeżenia wskazane w protokole zastrzeżeń w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, 

 Odbiór ostateczny, który odbędzie się przed upływem terminu gwarancji na przedmiot umowy 

i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie 

gwarancji. Termin odbioru ostatecznego wyznaczy Zamawiający i powiadomi o nim  

Wykonawcę  najpóźniej na 7 dni przed  rozpoczęciem czynności odbiorowych. 

§ 8 

Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty: 
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1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur doręczanych Zamawiającemu 

przez Wykonawcę zgodnie z zaawansowaniem robót. 

1. Rozliczenie częściowe Wykonawcy za wykonane roboty będzie odbywało się na podstawie 

protokołu odbioru częściowego robót zaakceptowanego przez Zamawiającego, w którym zostanie 

określony stan zaawansowania robót i jej wartości. 

2. Rozliczenie końcowe Wykonawcy za wykonane roboty odbędzie się na podstawie bezusterkowego 

odbioru końcowego robót zaakceptowanego przez Zamawiającego. Najpóźniej na dzień odbioru 

Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcą tj. oświadczenie podwykonawcy 
o dokonanym rozliczeniu finansowym za zrealizowany zakres robót z Wykonawcą.  

3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru robót zaakceptowany przez 
Zamawiającego, z określeniem ich wartości zgodnie z ust. 2, ust. 3 stanowiących przedmiot umowy. 

4. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z dokumentami 

rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcą, Zamawiający ma 
prawo odmówić jej przyjęcia i zapłaty. 

5.  Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w formie polecenia przelewu z konta Urzędu 

Miasta Lędziny w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto 

wskazane na fakturze Wykonawcy Za dzień płatności Strony umowy uznają dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Zamawiający może wstrzymać płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wysokości i 

takim rozmiarze, jaki może być w uzasadniony sposób niezbędny do zabezpieczenia Zamawiającego 

przed poniesieniem szkody na skutek niewywiązania się przez Wykonawcę lub niewłaściwego 

wywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z Umowy oraz/lub innych przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, jak również w każdym przypadku wyszczególnionym poniżej:  

 roszczeń osób trzecich w stosunku do którejkolwiek ze Stron Umowy będących rezultatem 

działalności Wykonawcy; lub 

 niezapłacenia przez Wykonawcę odszkodowań, jeżeli są wymagane na rzecz Zamawiającego. 

§ 9 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

................................................................................................................................................................  w  

wysokości 8% wartości brutto umowy tj. ........................................... zł (słownie: 

................................................................................................................................................) 

Zabezpieczenie to zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

2. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wniesie Zamawiającemu 

30% z kwoty określonej w pkt 1 celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji na okres do 

piętnastego dnia po upływie terminu gwarancji. Wysokość zwrotu kwoty zabezpieczenia roszczeń z 

tytułu gwarancji może zostać pomniejszona przez Zamawiającego o koszt napraw wykonanych lub 
zleconych przez Zamawiającego, zgodnie z § 5 umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. W przypadku jej niedochowania Zamawiający przeznaczy na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy należność z faktur.  

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

-Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązania z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za 

przedmiot Umowy. 
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- Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru ponad uzgodnione terminy w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto umowy. Za zwłokę w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany 
przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

-.Za zwłokę w usunięciu wad w ramach udzielonej gwarancji w wysokości 0,5%wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy 
wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z płatności należnego mu wynagrodzenia.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z winy 

Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia 
sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 11 

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Zamawiającego w trakcie jej 

realizacji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stanowi zaawansowania prac 
stwierdzone protokołem sporządzonym przy udziale Zamawiającego. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub części w  

razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, w szczególności w 

następujących przypadkach: 

a)  realizacji przez Wykonawcę umowy niezgodnie z jej postanowieniami, 

b)  zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do realizacji Umowy lub realizacji jej poszczególnych 
etapów 

w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego prawo do odstąpienia od Umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 powyżej Zamawiający 

będzie według własnego wyboru uprawniony do: 

a)  zatrzymania zrealizowanych do dnia wygaśnięcia Umowy przedmiotów dostaw lub robót a 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stanowi zaawansowania prac 
stwierdzone protokołem sporządzonym przy udziale Zamawiającego, 

b) Wykonawca na własne ryzyko i koszt przywróci poprzednie warunki i zwróci 

Zamawiającemu wszelkie otrzymane od niego wynagrodzenie w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.  

4. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem 14-dniowego 

okresu wypowiedzenia. Strony dokonają rozliczenia robót na dzień wygaśnięcia Umowy.  

5. W przypadku wygaśnięcia umowy postanowienia § 5 i 12 pozostają w mocy, chyba że Strony 
postanowią inaczej w zakresie § 5.   

§ 12 

1. Strony zobowiązują się w trakcie obowiązywania Umowy do utrzymania w tajemnicy i nie 

przekazywania osobom trzecim informacji o warunkach niniejszej Umowy oraz wszelkich danych o 

drugiej ze Stron na zasadach określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Informacje Poufne), o ile informacje takie nie są powszechnie znane lub Strona nie uzyskała 

uprzednio pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

2. Strony zobowiązują się do: 

- zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę drugiej Strony, 



28 

- dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony danych stanowiących tajemnicę drugiej 

Strony uzyskanych od drugiej Strony w toku realizacji Umowy, 

3. Zakaz udostępnienia określonych Informacji Poufnych nie dotyczy ujawniania informacji 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku, gdy informacje przekazane 

Stronie: 

 -mają charakter publiczny lub stały się informacjami publicznymi po zawarciu  niniejszej 
Umowy, ale bez winy i udziału Strony, 

-znajdowały się w legalnym posiadaniu Strony Umowy przed zawarciem niniejszej Umowy. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie obowiązują w przypadkach, kiedy Informacje Poufne 

uzyskane w związku z wykonaniem Umowy muszą być przez Stronę  udostępnione na mocy 

przepisów prawa na żądanie uprawnionych instytucji lub sądu. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się:  

 zabezpieczyć Informacje Poufne przed dostępem osób trzecich, nie ujawniać ich bez uprzedniej 
pisemnej zgody drugiej Strony oraz nie nabywać ich od osoby nieuprawnionej,  

 wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy.  

7. Nie naruszając powyższego, Wykonawca może przekazać swoim podwykonawcom takie 

dokumenty, dane oraz inne informacje jakie otrzyma od Zamawiającego w zakresie niezbędnym 
podwykonawcom dla wykonania dostaw/prac zgodnie z Umową. 

§ 13 

 Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie praw patentowych, 

znaków firmowych, praw autorskich, zastrzeżeń w odniesieniu do wiedzy specjalistycznej, praw do 

robót, własności przemysłowych i zabezpieczy Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich w 
tym zakresie. 

 Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich szkód i wydatków, jakie Zamawiający mógłby 

ponieść w związku z naruszeniem praw autorskich osób trzecich. 

 Wszystkie rysunki i dokumenty projektowe dotyczące robót realizowanych przez Wykonawcę 
stają się własnością Zamawiającego z chwilą ich przekazania Zamawiającemu. 

§ 14 

1. „Siła Wyższa" oznacza (niezależne od Stron) takie przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są 

poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które 

zaistnieją po wejściu Umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań kontraktowych. 

2. Są to w szczególności: 

2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne oraz ich skutki /pozostałości,  
inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 

2.2. rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa; 

2.3. klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, 

2.4.strajki generalne ( w całym kraju) lub strajki całych gałęzi przemysłu istotnych dla 

wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy. 

3. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą, zostanie zakomunikowane 

Stronie drugiej bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięciu)  dni od zaistnienia / 
zakończenia Siły Wyższej. 

4. Strona, po której zaistniała Siła Wyższa udowodni, że Siła Wyższa miała decydujący wpływ na 

realizację jej zobowiązań umownych. 
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5. Wydarzenie uznane za Siłę Wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte jako takie przez 

drugą Stronę, jeżeli nie wystąpi zawiadomienie według ust. 2 niniejszego paragrafu. 

6. Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej ściśle według ust. 2 niniejszego 

paragrafu, prolonguje warunki i terminy wykonania zobowiązań umownych o czas trwania Siły 

Wyższej. 

7. Każda ze Stron będzie czynić najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą 
powstać w wyniku zaistnienia Siły Wyższej. 

8. Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności Siły Wyższej Wykonawca będzie się starał 

kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w 

rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o krokach, które zamierza 

podjąć, włącznie z takimi alternatywnymi metodami realizacji, jakie nie zostaną uniemożliwione przez 

Siłę Wyższą. Najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od zaistnienia Siły Wyższej Strony spotkają się w 
celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki działania Siły Wyższej. 

9. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać 

odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 

10. Jeżeli opóźnienie w realizacji robót lub też jej części spowodowane jest wystąpieniem Siły 

Wyższej, to termin realizacji Umowy może być przesunięty maksymalnie o okres występowania 
okoliczności Siły Wyższej. 

11. Jeżeli okoliczności Siły Wyższej trwają przez okres dłuższy niż 60 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej 

kwestii stosownego porozumienia, to niezależnie od tego, że Wykonawca może mieć z tego powodu 

przyznane przedłużenie czasu wykonania zobowiązań umownych, to każda ze Stron ma prawo 

wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o wypowiedzenia Umowy. Jeżeli w ciągu 30 dni od 

daty powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, Siła Wyższa nadal się utrzymuje - Umowa ulega 
rozwiązaniu w 31-szym dniu od daty powiadomienia. 

12. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z powodu Siły Wyższej zgodnie z ust. 10 niniejszego 

paragrafu. Strony spotkają się niezwłocznie, tj. w terminie do 3 dni roboczych, celem uzgodnienia 

rzeczowo-finansowego rozliczenia Umowy. Rozliczenie Umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni 

od daty jej rozwiązania. Podstawą rozliczenia Umowy będzie protokół określający zaawansowanie 

prac wraz ze stosownymi załącznikami, potwierdzającymi stopień realizacji Umowy, poniesione 
koszty itp. 

§ 15 

Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności   na 

rzecz osoby trzeciej. 

§ 16 

1.Konieczność wprowadzenia zmian w formie aneksu do Umowy wynikać może z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla  

Zamawiającego. 

2. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonywania istotnej zmiany zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych 

warunków ich wprowadzenia: 

a) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu; 

-siły wyższej, 

-przyczyn powstałych z winy Zamawiającego. 

b) Zmiany  w przedmiocie zamówienia wskazanego w umowie, w szczególności: 
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- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przyśpieszenie realizacji 

umowy. 

c) zmiany podwykonawców: 

 rozszerzenie podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile 

posłużenie się podwykonawcą  doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu 

umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy  wynagrodzenia lub zastosowania przy 

wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w 
porównaniu do wskazanych w SIWZ. 

 

§ 17 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

 

§ 18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 19 

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwym dla 
Zamawiającego sądom powszechnym. 

§ 20 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA:  
 



................................. 

pieczęć Wykonawcy                Załącznik Nr 5 

W Y K A Z   O S Ó B 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

Składając ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  ADAPTACJA BUDYNKU MKS NA PRZEDSZKOLE-ETAP III  
oświadczamy, że do realizacji zamówienia zamierzamy wyznaczyć następujące osoby: 
 

 

Imię i nazwisko 

 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Lata 

doświadczenia 

 

Wykształcenie 

Podstawa 

dysponowania* 

 

Rodzaj uprawnień 

     Kierownik budowy u uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; 
 

     Kierownik robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności drogowej bez ograniczeń; 

     Kierownik robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, 
elektroenergetycznych bez ograniczeń 

     Kierownik robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 

 

Wykaz robót powierzonych podwykonawcom- jeśli dotyczy 
(w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą niniejszy wykaz stanowić będzie załącznik do umowy) 

 

Opis powierzonych części zadania Procentowy udział robót powierzonych w stosunku do całości zadania 

 

 

 

 

 
..................................................                  
   ................................................. 

     miejscowość      data                       podpis i pieczęć 

 

 w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik Nr 5b do  SIWZ) tych podmiotów do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
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ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO LĘDZINY NA 

POTRZEBY KLUBU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR 2234/6, 
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OPIS TECHNICZNY 
Projekt budowlano - wykonawczy: „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 

I ROZBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO LĘDZINY Z PRZEZNACZENIEM 
NA MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI 

BUDYNKU MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO LĘDZINY NA POTRZEBY KLUBU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR 2234/6, 2163/6, 

2267/9, 2268/6, 2269/6, 2231/6, 2233/6 POŁOŻONYCH PRZY UL. STADIONOWEJ W LĘDZINACH” – 
cz. drogowa 

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1  Nazwa i adres obiektu  
Projektowana inwestycja zlokalizowana w Lędzinach przy ul. Stadionowej, dz. nr 2234/6, 2163/6, 2267/9, 2268/6, 
2269/6, 2231/6, 2233/6. 

1.2  Nazwa opracowania 
Projekt budowlano – wykonawczy: „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową części 
budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z oddziałami 
integracyjnymi oraz przebudowa części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz 
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr 2234/6, 2163/6, 2267/9, 2268/6, 2269/6, 
2231/6, 2233/6 położonych przy ul. Stadionowej w Lędzinach” – cz. drogowa. 

1.3  Inwestor 
Gmina Lędziny, UM Lędziny  
ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny 
 

1.4  Autorzy opracowania –projekt drogowy 

GŁÓWNY PROJEKTANT 
BRANŻY DROGOWEJ 

mgr inż. Jarosław Saternus 
upr. nr SLK/3039/PWOD/10 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności drogowej 

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 
BRANŻY DROGOWEJ 

mgr inż. Mariusz Stępniak 
upr. nr SLK/0999/PWOD/05 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności drogowej 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 
I MERYTORYCZNE 

mgr inż. Aneta Rólka 

 

1.5  Zakres opracowania 
Opracowanie swym zakresem obejmuje: budowę jezdni manewrowych, parkingów dla samochodów osobowych 
oraz autobusów, dojść pieszych, zjazdu publicznego. 

1.6 Podstawa opracowania 
 umowa z inwestorem; 
 uzgodnienia lokalizacyjne; 
 mapa własnościowa, mapa do celów projektowych w formie elektronicznej oraz papierowej w skali 1:500; 
 uzgodnienia z inwestorem; 
 obowiązujące przepisy i normy oraz literatura fachowa; 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 poz. 430; 
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP Warszawa 1997 r.; 
 dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego; 
 badania geologiczne. 
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2. LOKALIZACJA 
Projektowana inwestycja zlokalizowana w centralnej części Lędzin przy ul. Stadionowej, dz. nr 2234/6, 2163/6, 
2267/9, 2268/6, 2269/6, 2231/6, 2233/6.  

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1  Opis terenu inwestycji 
Otoczenie inwestycji stanowi pojedyncza zabudowa kubaturowa, stadion i tereny zielone, ograniczone 
od wschodu linią kolejową, a od zachodu – ul. Lędzińską. Istniejąca nawierzchnia jezdni ulicy Stadionowej 
posiada szerokość 5,0m.  
 

3.2  Istniejące ukształtowanie terenu – wysokości 
Istniejący teren wykazuje pochylenie w kierunku wschodnim.  

3.3  Istniejące uzbrojenie terenu 
 sieć wodociągowa;  
 sieć kanalizacji deszczowej; 
 sieć teletechniczna; 
 sieć energetyczna - podziemna i napowietrzna. 

 

 

4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego 
Projektowana infrastruktura drogowa stanowić będzie niezbędną obsługę komunikacyjną dla planowanej 
inwestycji. 

4.2  Założenia 
 prędkość projektowa 30km/h; 

 układ drogowy – uzupełniający; 

 obciążenie ruchem KR3; 

 
4.3 Rozwiązanie geometryczne 
Drogi wewnętrzna przebiega wzdłuż planowanego budynku inwestycji. Oś drogi zaprojektowano jako linię łamaną 
- załamania trasy zostały wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu 9,0m. Wierzchołki załamań trasy zostały 
opisane na planie rozwiązania sytuacyjnego.  

Projektowany zjazd z ul. Stadionowej usytuowany jest pod kątem prostym, szerokość jezdni zjazdowej wynosi 
18,0m. W rejonie połączenia z drogą zaprojektowano skosy 1:1 bazujących na kwadratach 1,0m. Na połączeniu 
zjazdu  z jezdnią zaprojektowano zabudowę odwodnienia liniowego firmy MEA MEADRAIN SUPREME EN1500 
lub równoważne. 

Dojścia piesze zaprojektowano przy wejściach wokół inwestycji.  

Na terenie inwestycji została przewidziana budowa stanowisk postojowych o wymiarach2,5x5,0m, 3,6x5,0m oraz 
4,0x15,0m. 

4.4 Rozwiązanie wysokościowe 
Niweletę projektowanych elementów dobrano w taki sposób, aby w jak największym stopniu dopasować się 
do istniejącego ukształtowania jezdni oraz poziomu budynku inwestycji. Spadki poprzeczne nie przekraczają 
2,0% natomiast spadki podłużne kształtują sie w przedziale od 0,5 % ÷ 3,0%. Spadki na parkingach, chodnikach 
są skierowane w stronę jezdni.  
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4.5  Rozpoznanie podłoża gruntowego – wg opracowania firmy EKOID z Katowic 
Zgodnie z ustaleniami z jednostką projektową wykonano 3 otwory małośrednicowe, z czego 2 otwory (nr 2 i 3) 
w rzucie fundamentów projektowanego obiektu kubaturowego (budynku przedszkola) oraz - jeden otwór (nr 1) 
w rejonie projektowanego parkingu. Nie uzyskano pierwotnie założonej głębokości rozpoznania (5 m p.p.t.) 
z uwagi na brak technicznej możliwości przewiercenia stropowej partii zwietrzelin karbońskich (brak postępu 
wiercenia). Wiercenie otworów zakończono na głębokości w zakresie: 3,3 – 3,9 m p.p.t.; łącznie wykonano: 
11,0 mb wierceń. Bezpośrednie podłoże gruntowe projektowanej inwestycji, do głębokości 2,5 m (pomijając 
cienkie pokrywy nasypowe warstwy I), stanowi układ jednowarstwowy; w poziomie zakładanego posadowienia 
obiektu występują utwory jednorodne litologicznie i genetycznie, w postaci nośnych, niezawodnionych 
i niewysadzinowych (grupa nośności podłoża G1) gruntów piaszczystych warstwy IIa. Z uwagi jednak 
na położenie terenu inwestycji w strefie wpływów głównych eksploatacji górniczej KW S.A. Oddział KWK 
„Ziemowit”, o niekorzystnych czynnikach górniczo-geologicznych (II kategoria terenu górniczego, możliwość 
wystąpienia wstrząsów górotworu), a zwłaszcza – występowanie w podłożu wyrobisk dokonanej płytkiej (40 m 
p.p.t.) eksploatacji górniczej, o nierozpoznanym stanie geomechanicznym pustek poeksploatacyjnych, mogących 
skutkować powstaniem deformacji nieciągłych na powierzchni, warunki gruntowe rejonu inwestycji należą 
do rodzaju warunków skomplikowanych, co generuje konieczność kwalifikacji projektowanego obiektu 
budowlanego do III kategorii geotechnicznej.  Mając powyższe na uwadze ustalono następujące grupy 
nośności podłoża: G1. 
 

4.6 Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcję projektowanej nawierzchni przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r.  

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjęto przy założeniu obciążenia ruchem KR3 i grupie nośności podłoża G1.  

Ze względu na głębokość przemarzania gruntu grubość konstrukcji przeznaczonych dla ruchu 
samochodowego wraz z ulepszonym podłożem winna wynosić 50,0 cm.  

Parametry podłoża E2 = min 120 MPa i Is = min 1,03 (dla obciążenia KR3). Przed wykonaniem badań 
podłoże gruntowe oraz warstwę wzmacniającą należy dogęścić.  

Projektowaną jezdnię należy ograniczyć krawężnikiem drogowym 15x30x100 ułożonym na ławie betonowej  
z oporem z betonu C20/25, krawężnik należy zabudować w taki sposób, aby jego górna krawędź wystawała 
na wysokość 12,0 cm ponad nawierzchnię jezdni. Miejsca parkingowe należy ograniczyć krawężnikiem 
drogowym 15x30x100 ułożonym na ławie betonowej z oporem z betonu C20/25, krawężnik należy zabudować w 
taki sposób, aby jego górna krawędź wystawała na wysokość 12,0 cm ponad nawierzchnię miejsc postojowych. 
Chodniki należy obramować obrzeżem betonowych 8x30x100 ułożonym na ławie kamiennej. Kolorystykę 
nawierzchni należy przyjąć zgodnie z projektem architektonicznym  zagospodarowania terenu. 

 

4.7  Odwodnienie 
Odwodnienie projektowanego zagospodarowania przewidziano, jako powierzchniowe z odprowadzeniem wód do 
projektowanej kanalizacji deszczowej. Poprzez właściwe ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych 
woda deszczowa zostanie odprowadzona za pomocą wpustów deszczowych do kanalizacji.  

4.8 Urządzenia obce 
Istniejąca infrastruktura podziemna kolidująca z projektowanymi urządzeniami zostanie przebudowana 
lub zabezpieczona. Szczegółowe projekty zabezpieczeń i przebudów oraz budowy nowych odcinków zostały 
ujęte w opracowaniach branżowych.  

5. INFORMACJA O PLANIE BIOZ 

5.1 Podstawa Opracowania 
Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy przed zgłoszeniem robót 
w organie nadzoru budowlanego. 

5.2  Istniejące elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenia 
W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące, istniejące elementy zagospodarowania 
terenu mogące stwarzać zagrożenia: 

 użytkowane drogi; 

 istniejące kable energetyczne i teletechniczne, 
 

5.3  Zagrożenia mogące wystąpić w toku realizacji robót 
Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagrożenia: 

 zagrożenia obsunięcia się ziemi w całym zakresie wykonywanych prac prowadzonych na głębokościach 
około 1,0m, 

 niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku zerwania istniejących kabli, 

 niebezpieczeństwo od ruchomych elementów sprzętu mechanicznego, wykonującego roboty ziemne – 
w całym zakresie prowadzonych prac, 

 zagrożenie, które stwarzają pojazdy poruszające się po jezdni, 

 zagrożenie od maszyn i urządzeń do robót drogowych. 

5.4  Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 
Teren robót należy w sposób wyraźny wygrodzić przy pomocy odpowiednich tablic informacyjnych        
i zakazu, taśm ostrzegawczych, barierek, siatek itp. od miejsc ogólnodostępnych dla osób trzecich. Miejsca 
kolizyjne z istniejącym uzbrojeniem terenu zlokalizować należy przy współudziale właścicieli urządzeń 
podziemnych oraz służb geodezyjnych. 

5.5 Instruktaże i szkolenie pracowników 
Realizację zadania należy poprzedzić szkoleniem pracowników w zakresie prowadzenia zmechanizowanych         
i ręcznych robót ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem wykopów głębokich, prowadzenia robót w pobliżu 
uzbrojenia terenu oraz w obrębie dróg komunikacyjnych, przeprowadzonym przez specjalistę ds. bhp. Następnie 
z chwilą wejścia na teren budowy każdy pracowników powinien zostać przeszkolony na stanowisku w pracy        
w zakresie realizowanych prac, co podlega odnotowaniu w „zeszycie szkoleń”. 
Podstawową tematykę szkoleń opracować należy w oparciu o następujące akty normatywne: 

 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania -   
PN-B 10736: 1999; 

 Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze BN -7883602; 

 Wytyczne BHP dla pracowników zatrudnionych w kanałach i przy robotach kanalizacyjnych - 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U nr 96/93; 

 Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. I – Budownictwo ogólne. 
pkt. 3 Roboty ziemne, 

 Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano 
montażowych i rozbiórkowych; 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn     
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych; 

Stosownie do wyżej wymienionych przepisów, każdy zatrudniony powinien znać zasady postępowania                
w przypadku wystąpienia zagrożeń, tzn.: 

 wykonywania robót w wykopach; 

 przebywania w pobliżu pracującego sprzętu mechanicznego (koparek, ładowarek itp.); 

 robót w pobliżu uzbrojenia energetycznego; 

 robót w rejonie czynnych kanałach ściekowych; 
W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia, pracownicy przebywający w niebezpiecznej strefie, 
powinni się z niej wycofać, powiadamiając jednocześnie dozór bezpośredni o powstałej sytuacji, np.: 

 obsunięcie się ziemi w wykopie; 
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 uszkodzenie deskowania ścian wykopu; 

 uszkodzenie kabla energetycznego bądź innego uzbrojenia terenu, 
Na terenie prowadzenia prac każdy pracownik wyposażony będzie w niezbędny sprzęt ochrony osobistej, tj. kask 
ochronny, rękawice ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w przypadku konieczności wejścia do czynnych 
studzienek kanalizacyjnych w szelki i liny bezpieczeństwa. Prowadzenie robót powinno odbywać się pod 
bezpośrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy zaś dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno być 
przeprowadzane na podstawie szczegółowych przepisów. 

5.6  Środki organizacyjne i techniczne zapobiegające zagrożeniom 
Wykopy wykonywane będą na głębokości do 1,0m; zabezpieczenie w postaci ścianek ażurowych wykonać 
należy w miejscu, gdzie grunt jest mało stabilny. Montaż jak i demontaż deskowań powinien przebiegać pod 
nadzorem odpowiedzialnych osób wg rozwiązania projektowego opracowanego przez kierownika robót. 

Ruch pojazdów w pobliżu prowadzonych robót ziemnych powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu tzn.   
w odległości większej od krawędzi wykopu niż głębokość wykopu, co wymaga właściwego ustawiania wygrodzeń. 

Teren prowadzenia prac należy w sposób wyraźny oznakować przy pomocy:  

 znaków ostrzegawczych, 

 barierek i siatek; 

 nocnego oświetlenia koloru żółtego; 

 taśm ostrzegawczych. 
Dla celów komunikacyjnych na czas prowadzenia robót należy wykorzystywać istniejące ulice. Szczegółową 
organizację ruchu na czas prowadzenia robót obejmuje osobny projekt. 

Prace wykonywane w obrębie występowania oznaczonych elementów uzbrojenia podziemnego terenu należy 
wykonywać pod nadzorem i wg wskazań ich właścicieli. 

Urobek wydobywany z wykopów winien być składowany, co najmniej w odległości 1m poza klinem odłamu 
gruntu. 

5.7  Przechowywanie dokumentacji i dokumentów budowy 
Dokumentację budowy (dziennik budowy) jak i dokumentację wykonawczą oraz niezbędne uzgodnienia należy 
przechowywać w biurze budowy. W sposób chroniący przed zniszczeniem. Za prowadzenie dziennika budowy 
oraz jego właściwy stan techniczny odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 

 
5.8  Pomieszczenia higieniczno - sanitarne 
Pracownikom na budowie należy zapewnić dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych o odpowiedniej 
powierzchni i standardzie określonym odrębnymi przepisami.  

6. UWAGI OGÓLNE 

 Całość prac należy realizować zgodnie z obowiązującymi Normami i Warunkami Technicznymi 
Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP; 

 Przed realizacją prac należy zapoznać sie z uzgodnieniami branżowymi a w szczególności z protokołem 
ZUDP; 

 Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczęciem prac; 

 W celu dokładnego określenia położenia istniejącego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczęciem prac 
należy wykonać przekopy kontrolne; 

 W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć wykop wraz 
z uzbrojeniem podziemnym i powiadomić inwestora i domniemanego użytkownika lub właściciela sieci. 

 Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie pod nadzorem gestora 
sieci; 

 Po zakończonych pracach należy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupełnić mapę 
zasadniczą w lokalnym ośrodku geodezyjnym. 
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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i  odbioru  robót w ramach  realizacji  zadania  (Zamówienia  publicznego):   

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku Miejskiego Klubu 
Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz 
przebudową części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.2.1.Wymagania Ogólne należy odczytywać i rozumieć w Zamówieniu jako część Dokumentów Umowy opisująca 
wykonanie i odbiór robót budowlanych opisanych w Zamówieniu. 

1.2.2.W różnych rozdziałach Specyfikacji technicznych czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane  przez  Wykonawców  w języku  polskim.  Normy  te winny  być uważane  
za integralną  część  tychże  i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby 
były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. Najnowsze 
wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile w Umowie nie wskazano inaczej. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  obejmują  Wymagania  ogólne,  wspólne  dla robót objętych  
poszczególnymi STWiORB. 

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 
Klasa: 
Kategorie: 

45100000-8 
45110000-1 
45111000-8 
45112000-5 
45112710-5 

Przygotowanie terenu pod budowę 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie usuwania gleby Usunięcie 
drzew i krzewów 

 
Grupa: 
Klasa: 
Kategorie: 

 
45200000-9 
 
45230000-8 
 
45231000-5 
 
45231200-7 

 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu. Roboty 
budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych 
Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej 

 45232000-2 
45232200-4 
45232200-4 
45232300-5 
45232400-6 
45233000-9 
 
45233200-1 

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
Przebudowę i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych 
Przebudowę oświetlenia drogowego 
Przebudowę i zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych 
Budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi wody opadowe Roboty 
w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg. 
Docelowe oznakowanie układu komunikacyjnego 
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1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Budowla drogowa obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4.Droga tymczasowa  (montażowa)  - droga specjalnie przygotowana,  przeznaczona  do ruchu  pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.5.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 Inżynierem/ Kierownikiem 
projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.6.Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 

1.4.7.Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.8.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.9.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.13.Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

1.4.14.Laboratorium  - drogowe  lub inne laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez Zamawiającego,  
niezbędne  do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.15.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

1.4.17.Warstwa   ścieralna   -  górna warstwa nawierzchni   poddana bezpośrednio   oddziaływaniu   ruchu i  
czynników atmosferycznych. 

1.4.18.Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
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1.4.19.Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 

1.4.20.Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

1.4.21.Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

1.4.22.Podbudowa  pomocnicza  -  dolna część podbudowy  spełniająca,  obok funkcji nośnych,  funkcje  
zabezpieczenia nawierzchni  przed działaniem  wody, mrozu  i przenikaniem  cząstek  podłoża.  Może zawierać  
warstwę  mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

1.4.23.Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

1.4.24.Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

1.4.25.Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.26.Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 

1.4.27.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 

1.4.28.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 

1.4.29.Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.30.Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.31.Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.32.Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.33.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.34.Przedsięwzięcie     budowlane -   kompleksowa realizacja nowego  połączenia drogowego lub   całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 

1.4.35.Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.36.Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami 
Inżyniera. 

1.5.1.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
STWiORB. Na Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych  mu punktów  pomiarowych  
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

1.5.2.Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

― Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 
dokumentację wykonawczą i zostaną przekazane Wykonawcy, 

― Wykonawcy;   wykaz zawierający  spis dokumentacji  projektowej,  którą Wykonawca  opracuje  w 
ramach  ceny kontraktowej. 

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
stanowią część umowy, a wymagania określone 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 

„Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca  nie może  wykorzystywać  błędów  lub opuszczeń  w dokumentach  kontraktowych,  a o ich 
wykryciu  winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i 
wpłynie to 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. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca 
ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wjazdy  i wyjazdy  z terenu  budowy  przeznaczone  dla pojazdów  i maszyn  pracujących  przy realizacji  robót,  
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie,  w miejscach  i ilościach  określonych  przez Inżyniera,  tablic 
informacyjnych,  których  treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

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

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub dóbr publicznych  i innych,  a wynikających  z nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  
lub innych  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

― lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
― środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny  sprzęt  
przeciwpożarowy,  na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza  się użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte do robót będą miały aprobatę  techniczną  wydaną  przez uprawnioną  
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jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste)  mogą  być użyte  pod warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  
wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze STWiORB, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska  od odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych urządzeń  potwierdzenie  informacji  
dostarczonych  mu przez Zamawiającego  w  ramach  planu ich lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  
oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne  o zamiarze  rozpoczęcia  robót. O fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  
tych instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli  teren  budowy  przylega  do terenów  z zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  realizować  roboty  
w sposób powodujący  minimalne  niedogodności  dla mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za wszelkie  
uszkodzenia  zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier  będzie na bieżąco   informowany   o  wszystkich   umowach  zawartych  pomiędzy   Wykonawcą  a  
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier 
ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia 
od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 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 Inżyniera 

1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności  Wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie wykonywał  pracy  w warunkach  
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.11.Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca  w jakimkolwiek  czasie zaniedba  utrzymanie,  to na polecenie  Inżyniera  powinien  rozpocząć  
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i będzie  w pełni  odpowiedzialny  za wypełnienie  
wszelkich  wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych  lub związanych  z wykonywaniem  robót i w sposób  ciągły  będzie  
informować  Inżyniera  o swoich  działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane  z naruszeniem  jakichkolwiek  praw  
patentowych  pokryje  Wykonawca,  z wyjątkiem  przypadków,  kiedy  takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.13.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

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

1.5.14.Wykopaliska 

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz inne pozostałości  o znaczeniu  
geologicznym  lub archeologicznym  odkryte  na terenie  budowy  będą  uważane  za własność  Zamawiającego.  
Wykonawca  zobowiązany  jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 

1.5.15.Przebudowa urządzeń kolidujących 

Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących nie opisanych w Dokumentacji projektowej należy wykonać pod 
nadzorem i w uzgodnieniu z gestorami tych urządzeń. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów gestorów 
urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

1.5.16.Informacje dodatkowe. 

Wykonawca  zobowiązany  jest do opracowania  projektów  technicznych  konstrukcji  wsporczych  dla 
docelowych  tablic drogowskazowych oraz tablic na czas wykonywania robót oraz rysunków wymiarowych tych 
tablic oraz uwzględnić koszty takiego opracowania w ofercie przetargowej. 
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1.5.17.Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca wykonuje zaplecze we własnym zakresie i wszelkie poniesione koszty z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

2.   MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej  na trzy tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  
przeznaczonych  do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  lub wydobywania  tych materiałów  jak również  
odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz próbki materiałów. 

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie definicję 
standardu a nie konkretny produkt, który należy zastosować. 

Wszystkie materiały muszą zostać zaakceptowane przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca  odpowiada  za uzyskanie  pozwoleń  od właścicieli  i odnośnych  władz  na pozyskanie  materiałów  
ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną  przez siebie  metodę  wydobycia  i selekcji,  uwzględniając  aktualne  decyzje  
o eksploatacji,  organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł 

miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w 
związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inżyniera. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.3. Materiały z rozbiórki i materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji 

Materiał  z rozbiórki  nadający  się do wykorzystania  jest własnością  Zamawiającego  i jest przeznaczony  
częściowo  do ponownego wbudowania na terenie budowy i częściowo do przewiezienia do magazynu MZD (do 
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10km). Gruz z rozbiórki nie nadający  się do ponownego  wykorzystania  jest własnością  Wykonawcy  i powinien  
być odwieziony  przez Wykonawcę bezzwłocznie z terenu budowy. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. Materiał z frezowanej nawierzchni asfaltowej stanowi 
własność Zamawiającego i powinien być odwieziony w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub w miejsce 
ponownego przetworzenia metodą recyklingu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja  projektowa  lub STWiORB  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  
materiału  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 
badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inżyniera. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w obrębie  terenu  budowy  w miejscach  
uzgodnionych  z 

Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

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 STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku  braku  ustaleń  w wymienionych  wyżej  dokumentach,  sprzęt  
powinien  być uzgodniony  i zaakceptowany  przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
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gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  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 STWiORB  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o swoim  zamiarze  wyboru  i uzyska  jego 
akceptację  przed  użyciem  sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone  przez Inżyniera  pod warunkiem  przywrócenia  stanu 
pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia  
spowodowane  jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
STWiORB, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 
robót. 

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 Inżyniera. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 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 Inżyniera. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera 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, 
STWiORB oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

― organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie 
wraz z oznakowaniem robót, 

― sposób zapewnienia bhp., plan BIOZ, 
― wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
― wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
― wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
― sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

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

― rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

― sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) 

― prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i wszystkie  urządzenia  
niezbędne  do pobierania  próbek  i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem   systemu kontroli Inżynier może zażądać od  Wykonawcy   przeprowadzenia   badań w  
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że wszystkie  stosowane  urządzenia  i sprzęt  badawczy  
posiadają  ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
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Inżynier 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, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Na zlecenie Inżyniera 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. 

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 STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier jest  uprawniony    do  dokonywania    kontroli, pobierania próbek i   badania materiałów    w  miejscu 
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi 
swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Może 
również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych  badań  
niezależnemu  laboratorium.  W takim  przypadku  całkowite  koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lubaprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i Wykonawcę  w 
okresie  od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia  i  nazwiska  oraz stanowiska  służbowego.  Zapisy będą czytelne,  dokonane  trwałą 
techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

― datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
― datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
― datę uzgodnienia przez Inżyniera 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 Inżyniera, 
― daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
― zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
― stan pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót podlegających  ograniczeniom  

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
― zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
― dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
― dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

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

― inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
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stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(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. 

(3) 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 Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie  któregokolwiek  z dokumentów  budowy  spowoduje  jego natychmiastowe  odtworzenie  w formie  
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  z dokumentacją projektową i 
STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera 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 ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inżyniera 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 oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej.Jeśli STWiORB 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 STWiORB. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary  będą przeprowadzone  przed częściowym  lub ostatecznym  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 wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  
umieszczonymi  na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite  zakończenie  robót  oraz gotowość  do odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  
Wykonawcę  wpisem  do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  asortymentach  
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty  zebrane  w 
tomy  i opisane „Operat kolaudacyjny”: 

1. Ddokumentację  projektową  podstawową  z naniesionymi  zmianami  oraz dodatkową,  jeśli została  
sporządzona  w trakcie realizacji umowy (dla każdej branży inwentaryzację zmian -  na planie 
sytuacyjnym z naniesionym w kolorze przebiegiem zmiany sieci,  szczegółowy  plan sytuacyjny  w skali  
1:100  obejmujący  wszystkie  zmiany  dotyczące elementów  konstrukcji:  fundamenty,  podpory,  
skrzydełka  mury  oporowe  itp, zmiany  w przekroju podłużnym  z zaznaczeniem rzędnych dna, spodu 
konstrukcji, niwelety i.t.p.) 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki budowy i tabele elementów ( tzw. przetargową i powykonawczą) ew. rejestry obmiarów 

(oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ew. PZJ, 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. PZJ, 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ, 
8. Rrysunki  (dokumentacje)  na wykonanie  robót towarzyszących  oraz protokoły  odbioru  i przekazania  

tych robót właścicielom urządzeń, 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu uwzględniającą między 

innymi: 
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dla branży kanalizacyjnej: 

― karty  studni  i wpustów  z zaznaczeniem:  numeru  studni, rzędnych  góry,  dna,  rzędnych  
poszczególnych wlotów i wylotów, rodzaju materiału, datę zabudowy. 

― na planie sytuacyjnym zaznaczyć należy średnicę przewodu materiał oraz spadek 

dla branży teletechnicznej wg wymagań właściciela urządzenia, 

dla branży drogowej: 

― plan sytuacyjny   z  zaznaczonym   w  kolorze rodzajami   nawierzchni   oraz wszystkimi   
wbudowanymi urządzeniami (bariery, poręcze mury oporowe, przepusty, znaki drogowe, 
krzewy, drzewa),  szkice polowe dla urządzeń 

dla branży mostowej (mosty, przepusty) 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. ( 2 kpl dla 
Zamawiającego po 1 kpl. dla każdej branży), 

11. Mapę numeryczną sporządzoną wg zasad opisanych w ST D-01.01.01pkt. 5. 
12. Dokumentację  fotograficzna wykonana przed i w trakcie  oraz po zakończeniu budowy. 

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty  pod względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie będą gotowe  do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

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

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. 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 (kwota) 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 dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji 
projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

― robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
― wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
― koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
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― podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w DM 00.00.00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Dokumentacja projektowa zawiera Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy. W przypadku wprowadzenia zmian 
organizacji ruchu na czas budowy przez Wykonawcę koszty projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas 
budowy ponosi wówczas Wykonawca. Projekt zamienny wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez właściwy 
organ i administratora drogi. Po stronie Wykonawcy leży również spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w 
związku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek 
uszczerbku. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

― opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem  kopii projektu  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  i  
wprowadzaniem  dalszych  zmian i  uzgodnień wynikających z postępu robót, 

― ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
opłaty/dzierżawy terenu, 

― przygotowanie terenu, 
― konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

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

― utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

― usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
― doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa  z dnia 21 marca  1985 r. o drogach  publicznych  (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi  
zmianami). 

 



 

TECZKA „G” – ARCHIWUM PRACOWNI 

 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

TOM I – ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 

 I ROZBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 

LĘDZINY Z PRZEZNACZENIEM NA MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ORAZ PRZEBUDOWY CZĘŚCI 

BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO LĘDZINY NA POTRZEBY KLUBU WRAZ  

Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

NA DZIAŁKACH NR 2234/6, 2163/6, 2267/6, 2268/6, 2269/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

, 2231/6 I 2233/6 POŁOŻONYCH PRZY UL. STADIONOWEJ W LĘDZINACH 

 

INWESTOR:    GMINA LĘDZINY 

ul. LĘDZIŃSKA 55 

43-143 LĘDZINY 

 

DANE STATYSTYCZNE (całość): 

 Powierzchnia zabudowy       888,00 m2  

 Powierzchnia użytkowa    1834,26 m2  

 Kubatura      8575,00 m3  

 Wysokość obiektu        13,52 m 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY 

 

 

Ja, niżej podpisana, Katarzyna Radwańska-Musioł oświadczam, że niniejszy projekt 

budowlany został opracowany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi 

w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymaganiami ustawy – 

Prawo budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Pszczyna, dnia grudzień 2011r. 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO ARCHITEKTURĘ 

 

 

Ja, niżej podpisana, Katarzyna Wiśniewska oświadczam, że niniejszy projekt 

budowlany został opracowany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi 

w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymaganiami ustawy – 

Prawo budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Pszczyna, dnia grudzień 2011r. 

 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI 

 

 

Ja, niżej podpisany, Jerzy Kojzar oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został 

opracowany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymaganiami ustawy – Prawo budowlane, 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Pszczyna, dnia grudzień 2011r. 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO KONSTRUKCJĘ 

 

 

Ja, niżej podpisany, Rufin Szafron oświadczam, że niniejszy projekt budowlany 

został opracowany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymaganiami ustawy – Prawo 

budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Pszczyna, dnia grudzień 2011r. 

 

 

 

 

 



 

 

 Spis zawartości opracowania :

1. Podstawowa charakterystyka inwestycji 
1.1. Podstawy formalno - prawne opracowania 
1.2. Zestawienie dokumentów formalno - prawnych 
1.3. Projekt zagospodarowania terenu 

1.3.1. Przedmiot inwestycji 
1.3.2. Istniejący stan zagospodarowania działki 
1.3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
1.3.4. Wody opadowe, zjazd na działkę i tereny utwardzone. 
1.3.5. Zestawienie powierzchni – bilans terenu. 
1.3.6. Informacja o ochronie zabytków. 
1.3.7. Informacja o szkodach górniczych. 
1.3.8. Informacje o zagrożeniach dla środowiska. 
1.3.9. Inne. 

            1.3.10.     Opis dostępu dla osób niepełnosprawnych. 
1.4. Zestawienie rysunków - projekt zagospodarowania terenu 

2. Funkcja i architektura budynku 

3. Konstrukcja budynku 

4.    Wykończenie budynku 
4.1. Zagadnienie przyłączy mediów i instalacji wewnętrznych 

4.1.1. Instalacja elektryczna 
4.1.2. Instalacja wodno – kanalizacyjna wewnętrzna i zewnętrzna 
4.1.3. Ogrzewanie budynku, instalacja centralnego ogrzewania 
4.1.4. Przewody kominowe 
4.1.5. Instalacja odgromowa 
4.1.6. Stolarka okienna i drzwiowa 
4.1.7. Pozostałe informacje 

4.2. Warunki oszczędności energii i izolacyjności cieplnej 
4.3. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 

    5.       Zasadnicze materiały i receptury. 

6.   Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót oraz sposobu zapewnienia             
         bezpieczeństwa ludzi i mienia 

6.1.      Zakres robót i kolejność realizacji. 
6.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
6.3. Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stworzyć zagrożenie   
             bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
6.4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
6.5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
            robót szczególnie niebezpiecznych 
6.6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
             wynikającym z wykonania robót występujących w strefie szczególnego zagrożenia              
             zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
6.7. Oznakowanie terenu budowy 

7. Zestawienie rysunków 
 

    8.     Dokumenty projektantów i sprawdzających. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dokumentację wykonano w czterech egzemplarzach: 

1. Teczka A  – Inwestor obiektu 

2. Teczka B  – Starostwo Powiatowe 

3. Teczka C  - Nadzór Budowlany 

4. Teczka D  - Budowa 

5. Teczka E  - Inwestor egz. 1 

6. Teczka F  - Inwestor egz. 2 

7. Teczka G  - Archiwum pracowni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZESTAWIENIE TOMÓW: 

Tom I   – projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu, architektury 

   i konstrukcji 

Tom II         - projekt budowlano-wykonawczy aranżacji wnętrz 

Tom III  – projekt budowlano-wykonawczy instalacji wewnętrznych (wod.-kan., c.o.  

  i wentylacji) 

Tom IV  - projekt budowlano-wykonawczy kotłowni 

Tom V        - projekt budowlano-wykonawczy  instalacji zewnętrznych (kanalizacja 

                       deszczowa i sanitarna) 

Tom VI - projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych i odgromowych 

Tom VII - projekt budowlano-wykonawczy - drogi 

Tom VIII - dokumentacja geotechniczna 

Tom VIX - charakterystyka energetyczna 

 

 

Osobne tomy stanowią: 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w/w branż. 

 Przedmiary robót. 

 Kosztorysy inwestorskie. 

 



 

 

 

11..  PPOODDSSTTAAWWOOWWAA  CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKAA  IINNWWEESSTTYYCCJJII  

11..11..  PPOODDSSTTAAWWYY  FFOORRMMAALLNNOO  --  PPRRAAWWNNEE  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

1. Uzgodnienia z Inwestorem. 

2. Mapa do celów projektowych. 

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zmian tejże decyzji. 

4. Uzgodnienia lokalizacji i pozostałe dokumenty formalno - prawne:  

- Vattenfall Distribution Poland S.A. – uzgodnienie lokalizacyjne z dnia 28 października   

   2011 r. (znak pisma: VDP/UDD/DM/5379/S11/091245/2011); 

- Vattenfall Distribution Poland S.A. – warunki przyłączenia do sieci 

   elektroenergetycznej dla obiektu o mocy przyłączeniowej powyżej 40 kW z dnia 3 luty 

   2011 r. (znak pisma: M/DGL/977/2011); 

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. – uzgodnienie 

  lokalizacyjne oraz warunki dostaw wody dla planowanej inwestycji z dnia 2 listopada   

 2011 r. (znak: TS/BK/L/66/67/24200/4748/11); 

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. – zapewnienie  

  dostaw wody dla planowanej inwestycji z dnia 14 września 2009 r. (znak: 

  TS/BK/L/66/67/17139/3681/09); 

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. – zaświadczenie 

   o możliwości odprowadzenia ścieków z dnia 4 listopada 2011 r. (znak: 

   MP/680/11/2011); 

- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach – 

   uzgodnienie lokalizacyjne z dnia 3 listopada 2011 r. (znak: OGP-SWI.404. 

   1177.2011.TTGW/6465); 

- Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, 

  Rozdzielnia Gazu Tychy – uzgodnienie lokalizacyjne z dnia 27 października 2011 r. 

  (znak: K-10/3826/432-840/11); 

 - mapa zasadnicza z uzgodnieniem lokalizacyjnym inwestycji Telekomunikacji Polskiej 

   S.A. z dnia 4 listopada 2011 r. (znak: 68646); 

- postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach 

  z dnia 16 listopada 2009 r. uzgadniające warunki zabudowy i zagospodarowanie 

  terenu (znak pisma: KAT/5140/0066/09/07004/No); 

- decyzja Burmistrza Miasta Lędziny na lokalizację zjazdy z drogi gminnej 

   ul. Stadionowej z dnia 6 grudnia 2011 r. (znak: ZI-7331/DLZ/…/2011) – uzgodniony 

   projekt zjazdu wraz z pismem zamieszczony w dokumentacji. 



 

 

5. Opinia geotechniczna. 

Szczegółowe informacje na temat geotechnicznych warunków posadowienia 

planowanej inwestycji znajdują się w dokumentacji geotechnicznych badań podłoża 

gruntowego będącym integralną częścią projektu.  

Zgodnie z w/w opracowaniem dla obiektu przyjęto skomplikowane warunki 

gruntowe (III kategoria geotechniczna). 

Zgodnie z informacją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach 

w przedmiotowym rejonie będą występować następujące czynniki górniczo-

geologiczne: 

- druga kategoria deformacji terenu górniczego; 

- rzędna zwierciadła wód gruntowych może znajdować się na głębokości około 2,0 m 

  poniżej powierzchni terenu, 

- wstrząsy górotworu spowodowane działalnością górniczą, które mogą generować 

  drgania gruntu o przyspieszeniach około 120 mm/s2, 

- nie można wykluczyć wystąpienia deformacji nieciągłych. 

Niniejsze opracowanie przewiduje zabezpieczenie budynku na „II” kategorię oraz jest 

dostosowane do wymagań wynikających z opracowanej dokumentacji geotechnicznej. 

 

11..22..  ZZEESSTTAAWWIIEENNIIEE  DDOOKKUUMMEENNTTÓÓWW  FFOORRMMAALLNNOO  --  PPRRAAWWNNYYCCHH  

 zmiana decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego Prezydenta Miasta 

Tychy z dnia 21 listopada 2011 r. (znak: GWA.HZ/AM.73310-51/09); 

 decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego Prezydenta Miasta Tychy z dnia 

8 marca 2010 r. (znak: GWA.HZ/AM.73310-51/09); 

 Vattenfall Distribution Poland S.A. – uzgodnienie lokalizacyjne z dnia 28 października 

2011 r. (znak pisma: VDP/UDD/DM/5379/S11/091245/2011); 

 Vattenfall Distribution Poland S.A. – warunki przyłączenia do sieci    elektroenergetycznej 

dla obiektu o mocy przyłączeniowej powyżej 40 kW z dnia 3 luty    2011 r. (znak pisma: 

M/DGL/977/2011); 

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. – uzgodnienie 

 lokalizacyjne oraz warunki dostaw wody dla planowanej inwestycji z dnia 2 listopada   

 2011 r. (znak: TS/BK/L/66/67/24200/4748/11); 

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. – zapewnienie  

dostaw wody dla planowanej inwestycji z dnia 14 września 2009 r. (znak: 

TS/BK/L/66/67/17139/3681/09); 



 

 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. – zaświadczenie 

o możliwości odprowadzenia ścieków z dnia 4 listopada 2011 r. (znak:  

MP/680/11/2011); 

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach – 

 uzgodnienie lokalizacyjne z dnia 3 listopada 2011 r. (znak: OGP-SWI.404. 

 1177.2011.TTGW/6465); 

 Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, 

Rozdzielnia Gazu Tychy – uzgodnienie lokalizacyjne z dnia 27 października 2011 r. (znak: 

K-10/3826/432-840/11); 

 mapa zasadnicza z uzgodnieniem lokalizacyjnym inwestycji Telekomunikacji Polskiej 

S.A. z dnia 4 listopada 2011 r. (znak: 68646); 

 postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach 

z dnia 16 listopada 2009 r. uzgadniające warunki zabudowy i zagospodarowanie   terenu 

(znak pisma: KAT/5140/0066/09/07004/No); 

 decyzja Burmistrza Miasta Lędziny na lokalizację zjazdy z drogi gminnej  ul. Stadionowej 

z dnia 6 grudnia 2011 r. (znak: ZI-7331/DLZ/…/2011) – uzgodniony projekt zjazdu 

wraz z pismem zamieszczony w dokumentacji. 



 

 

11..33..  PPRROOJJEEKKTT  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  TTEERREENNUU  

1.3.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja (częściowa) istniejących pomieszczeń Miejskiego 

Klubu Sportowego Lędziny na Miejskie Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi wraz 

z dobudową pionu komunikacyjnego dla obsługi przedszkola. Inwestycja obejmuje również 

swym zakresem przebudowę Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu 

(zwiększenie standardu). Dla inwestycji (ze względu na brak miejsca w istn. budynku) 

projektuje się budynek składu opału, który jest budynkiem parterowym o powierzchni 

zabudowy do 25 m2. Ponadto inwestycja zakłada „nowe” zagospodarowanie terenu  - 

budowa miejsc postojowych dla przedszkola i klubu, chodników, dróg i zjazdów wraz 

z budową placu zabaw i całej infrastruktury technicznej (zewn. kanalizacji sanitarnej, 

deszczówki wraz ze zbiornikiem wód terenowych, zbiornika na nieczystości ciekłe itp.). 

Projektowana inwestycja wprowadza znaczące zmiany w strukturze istniejącego budynku. 

Zmiany te polegają głównie na przebudowie „w środku” istniejącego budynku. Projektuje 

się również rozbudowę w postaci dobudowy do istniejącej kubatury pionu 

komunikacyjnego wraz ze strefą wejściową na potrzeby przedszkola. Ponadto dla całości 

powyższej inwestycji zaprojektowano nowe wewnętrzne instalacje (wod.-kan., c.o., 

wentylacji, elektryczne i odgromowe) oraz zewnętrzne – kanalizacja deszczowa ze 

szczelnym zbiornikiem wód z terenów utwardzonych i połaci dachowych  oraz kanalizacja 

sanitarna ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe. W przyszłości planuje się budowę 

przyłącza elektrycznego i wodociągowego ( będą one objęte odrębnym postępowaniem 

administracyjnym). Istniejące prowizoryczne przyłącza prądu, wody będą podlegać 

rozbiórce (usunięciu). To samo dotyczy istniejących studzienek kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej, które dla powyższej inwestycji są niewystarczające 

Przewidywana rozbudowa obejmować będą swym zakresem: 

 na parterze – WC dla dzieci bawiących się na powietrzu, WC dla osób 

niepełnosprawnych, wiatrołapy, hall z wejściem na klatkę schodową i do windy, 

 na I i II piętrze – komunikację pionową (winda+ klatka chodowa), szatnię dzieci, 

WC personelu, pomieszczenie porządkowe i techniczne, 

 na poddaszu - strych.  

Projektowane rozbudowy jest obiektem III kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, 

niepodpiwniczonymi, przykryte stromym dachem.  

Ze względna na kolizję z istniejącym drzewostanem projektuje się wycinkę drzew.  



 

 

Do projektu dołączamy wniosek złożony do Starostwa Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie 

przedmiotowej wycinki drzew.  

Przed rozpoczęciem prac budowlanych (w tym również przed dokonaniem zamówienia 
materiałów budowlanych) Wykonawca obiektu zobowiązany jest do zapoznania się 
z niniejszym projektem budowlano-wykonawczym. W razie jakichkolwiek wątpliwości 
dotyczących wykonania elementów budowlanych i aranżacji wnętrz należy zlecić 
wykonanie projektu wykonawczego - detalu, który stanowi uszczegółowienie dla potrzeb 
wykonawstwa rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlano-
wykonawczym. Rozwiązania w nim zawarte nie mogą naruszać istoty rozwiązań 
zatwierdzonego projektu. 

 

1.3.2.  Istniejący stan zagospodarowania działki 

Działka, na której planowana jest inwestycja jest uzbrojona i zabudowana istniejącym 

budynkiem Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny. 

Teren objęty inwestycją graniczy: 

 od strony północnej i wschodniej z niezabudowanym terenami; 

 od strony zachodniej z terenem, na którym znajduje się miejski stadion; 

 od strony południowej z drogą publiczną gminną (ul. Stadionowa). 

Teren, na którym przewiduje się lokalizację nowych obiektów kubaturowych jest 

zadrzewiony, koliduje z istniejącym przyłączem wody –  niniejsze opracowanie przewiduje 

likwidację w/w elementu zagospodarowania kolidującego z projektowaną rozbudową. 

Inwestor uzyskał uzgodnienia lokalizacyjne potwierdzające możliwość rozbudowy obiektu. 

 

Dokumentacja fotograficzna: 

 

                

 

                                              Fragment elewacji wschodniej 



 

 

           

                                                  Fragment elewacji zachodniej 

 

1.3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Na działce nr 2234/6 położonej przy ul. Stadionowej w Lędzinach projektuje się rozbudowę 

istniejącego budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny wraz z przebudową i zmianą 

sposobu użytkowania części klubu na Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.  

Projektowaną rozbudowę usytuowano najdogodniej w stosunku do nasłonecznienia oraz 

wykorzystania powierzchni działki i właściwego połączenia funkcjonalnego obecnego 

zastanego stanu. Projektowana kubatura zachowuje wymagane odległości od działek 

sąsiednich oraz od drogi gminnej. 

Plan zagospodarowania terenu obejmuje: 

- istniejący budynek klubu podlegający adaptacji (obiekty oznaczone na planie 

zagospodarowania terenu numerem 1); 

- projektowaną rozbudowę (obiekt oznaczony na planie zagospodarowania terenu 

numerem 2); 

- budynki elementy zagospodarowanie podlegające rozbiórce (obiekty oznaczone na 

planie zagospodarowania terenu numerem 3, 4, 18 i 19); 



 

 

- projektowany ogrodzony plac zabaw (obiekt oznaczony na planie 

zagospodarowania terenu numerem 5 i 6) 

- projektowane śmietniki dla klubu i przedszkola wraz z ogrodzeniem m.in. 

w formie gabiona - (obiekty oznaczone na planie zagospodarowania terenu 

numerem 7,8, 9,14 i 17); 

- projektowany placyk gospodarczy przedszkola  - (obiekt oznaczony na planie 

zagospodarowania terenu numerem 10); 

- projektowany budynek składu opału (obiekt oznaczone na planie 

zagospodarowania terenu numerem 11); 

- projektowany zbiornik wód opadowych wraz ze separatorem tłuszczu i zbiornik 

na nieczystości ciekłe  (obiekty oznaczone na planie zagospodarowania terenu 

numerem 12,13 i 25); 

- projektowany zbiornik wód opadowych wraz ze separatorem tłuszczu i zbiornik 

na nieczystości ciekłe  (obiekty oznaczone na planie zagospodarowania terenu 

numerem 12,13 i 25); 

- projektowane zjazdy z ulicy gminnej na teren przedszkola i klubu  (obiekty 

oznaczone na planie zagospodarowania terenu numerem 15); 

- projektowana rura ochronna założona na sieć oświetleniową biegnącą wzdłuż 

ulicy Stadionowej (obiekty oznaczone na planie zagospodarowania terenu 

numerem 22); 

- projektowana mur oporowy (obiekty oznaczone na planie zagospodarowania 

terenu numerem 23); 

 

Nowe przyłącza wody i elektryczne będą objęte odrębnym postępowaniem 

administracyjnym. Na zagospodarowaniu terenu naniesiono również: 

- tereny utwardzone (chodniki, jezdnię i parkingi) wraz z oświetleniem tychże stref; 

- projektowaną zieleń z nowymi nasadzeniami drzew; 

- rzędne punktów głównych.  

 

1.3.4. Wody opadowe, zjazd na działkę i tereny utwardzone. 

Wody deszczowe z projektowanych dachów i terenów utwardzonych zostaną 

odprowadzone poprzez odpowiednio ukształtowany system rur do projektowanego 

szczelnego zbiornika wód opadowych.  Projektuje się dwa nowe zjazdy z ulicy gminnej – 



 

 

Stadionowej na teren klubu i przedszkola wraz z cała komunikacją pieszo-kołową. 

Szczegółowy opis i stosowne rysunki znajdują się w tomie: „Projekt budowlano-

wykonawczy – drogi” 

1.3.5. Zestawienie powierzchni – bilans terenu. 

 

Powierzchnia działki nr 2234/6  łącznie wynosi 5 925,00 m2 w tym powierzchnia: 

― istniejącego budynku klubu                                      729,00 m2 

― projektowanej rozbudowy                                                     77,00 m2 

― projektowanego bud. składu opału                         16,00 m2 

― projektowanych terenów utwardzonych                    4 692,00 m2 

― projektowanego placu zabaw                       350,00 m2 

― projektowanego śmietników                         41,00 m2 

― zieleni                                                                          20,00 m2 

RAZEM                             5 925,00 m2 

 

Fragment powierzchnia działki nr 2233/6 -  obszar wchodzący w zakres inwestycji  wynosi  

1 289,00 m2 w tym powierzchnia: 

― istniejącego budynku klubu                                       82,00 m2 

― projektowanych terenów utwardzonych                          5,00 m2 

― projektowanego placu zabaw                         92,00 m2 

― projektowanego terenu zbiornika wód opadowych    100,00 m2 

― zieleni                                                                     1 010,00 m2 

RAZEM                             1 289,00 m2 

 

ŁĄCZNIE TERN INWESTYCJI WYNOSI  7 214, 0 m2 

 

1.3.6. Informacja o ochronie zabytków. 

Obiekt będący przedmiotem opracowania nie jest położony w strefie ochrony zabytków. Nie 

uwzględniano więc żadnych ograniczeń związanych z wymaganiami konserwatorskimi. 

1.3.7. Informacja o szkodach górniczych. 

Zgodnie z pismem dyrektora OUG w Katowicach wnioskowana inwestycja położona jest  

w rejonie terenu, w którym przewiduje się wystąpienie II kategorii deformacji terenu 

górniczego. 



 

 

1.3.8. Informacje o zagrożeniach dla środowiska. 

 

 Wpływ na istniejący drzewostan i zieleń 

Obiekt nie wpłynie negatywnie na istniejący drzewostan i zieleń. Ze względu na 

konieczność usunięcia niektórych drzew i krzewów w związku z planowaną rozbudową – 

inwestor wystąpił z wnioskiem na wycinkę drzew.  

 Emisja hałasów oraz wibracji 

Dla projektowanej inwestycji nie występują uciążliwe czynniki mające negatywny wpływ 

na środowisko tj. nadmierny hałas, wibracje, promieniowanie.  

 Odpady 

Odpady stałe gromadzone są w pojemnikach na odpady i okresowo wywożone przez 

zakład komunalny.  

 Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 

Realizacja planowanej inwestycji w żadnym stopniu nie jest związana z powstaniem nowych 

źródeł zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.  

 Gleba, wody powierzchniowe i podziemne 

W wyniku inwestycji nie wystąpi ponadnormatywny wpływ na stan: 

 gruntu,  

 wód podziemnych, 

 wód powierzchniowych. 

Odspojony grunt, który pozostanie z wykopu, po zasypaniu fundamentów zostanie 

zagospodarowany w granicach planowanej inwestycji. 

Inwestycja nie powoduje zagrożeń dla środowiska. 

1.3.9. Inne. 

Działka, na której planowana jest inwestycja położona jest w strefie dla której wydano 

decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w powyższej decyzji zaprojektowano:  

― Wskaźnik wielkości pow. nowej zabudowy w stosunku do pow. terenu wynosi  

14,0 %; 

― Szerokość elewacji frontowej wynosi 38,42 m po rozbudowie (sama rozbudowa  

10,4 m); 

― wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej wynosi 13,52 m; 

― powierzchnia czynna biologicznie wynosi 30,0 %; 

― geometria dachu jest kontynuacją istniejącej formy. 



 

 

1.3.10. Opis dostępu dla osób niepełnosprawnych. 

W chwili obecnej projektowana przebudowa wraz z rozbudową pozwala na pełne 

korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne. W tym zakresie na drogach 

komunikacji poziomej ogólnej zaprojektowano odpowiednio szerokie korytarze i drzwi. 

Zaprojektowano również toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz windę, która obsługuje 

wszystkie kondygnacje obiektu.  

11..44..  ZZEESSTTAAWWIIEENNIIEE  RRYYSSUUNNKKÓÓWW  --  PPRROOJJEEKKTT  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  TTEERREENNUU  

1. Wypisy z rejestru gruntów (2x pisma) 

2. Orientacja 

3. Mapa do celów projektowych. 

4. Projekt zagospodarowanie terenu    - rys. nr 1 

5. Projekt zagospodarowanie terenu - powiększenie   - rys. nr 1a 

6. Budynek składu opału    - rys. nr 1b 

7. Zbiornik wód opadowych i ogrodzenie  - rys. nr 1c 

8. Mur oporowy     - rys. nr 1d 

9. Proponowane elementy ogrodzenia   - rys. nr 1e 

10. Projektowany plac zabaw    - rys. nr 1f 

11. Kosze gabionowe – broszura 

12. Obudowa śmietnika - broszura 

 



 

 

22..  FFUUNNKKCCJJAA  II  AARRCCHHIITTEEKKTTUURRAA  BBUUDDYYNNKKUU  
 

OPIS STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU: 

Stan techniczny istniejącego budynku nie budzi żadnych zastrzeżeń. Zmiana sposobu 

użytkowania nie powoduje przyrostu obciążeń. Zmiany w konstrukcji istniejącego budynku 

polegają głównie na wyburzeniach istniejących ścianek działowych i wymurowaniu nowych 

oraz na zamurowaniu istniejących otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych oraz 

wykuciu nowych otworów z zastosowaniem nadproży stalowych. Wyburzeniu ulegną 

również schody żelbetowe, a w ich miejscu projektuje się nowa klatka schodowa poszerzona 

i fragment wyburzonego dodatkowo stropu. 

Dobudowany nowy segment z klatką schodową jest oddylatowany od istniejącego budynku. 

 

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSSOBU UŻYTKOWANIA 

I ROZBUDOWA 

Planowana inwestycja ma na celu po pierwsze zwiększenie standardu obecnego klubu 

sportowego poprzez przebudowę istniejących pomieszczeń z myślą o dostosowaniu ich do 

dzisiejszych wymagań sanitarno-higienicznych i p.poż. Ponadto pomieszczenia z których 

obecnie klub nie korzysta modernizuje się dla celów uatrakcyjnienia tego miejsca poprzez 

wprowadzenie strefy odnowy biologicznej dla sportowców i noclegowej (pokoje 

wieloosobowe na II piętrze). Ponadto projektuje się w pełni klimatyzowaną salę 

konferencyjną z małym zapleczem magazynowym i kuchennym. W przyszłości taką funkcję 

może również pełnić hall na parterze. W strefie klubu planuje się zlokalizować kotłownię, 

obsługującą przedszkole i klub. Po drugie pozostałe segmenty klubu przeznacza się na 

miejskie przedszkole. Tu projektuje się rozbudowę o cały pion komunikacji pionowej 

z windą dla obsługi przedszkola wraz ze strefą szatniową obejmującą toalety dla osób 

niepełnosprawnych, personelu i dzieci. Segmenty istniejące są przebudowywane. 

Przebudowa generalnie ma na celu „wygenerować” salki dla dzieci wraz z toaletami i strefą 

techniczną, tj. kuchenną (kuchnia i zmywalnia). Na parterze w/w przedszkola znajdą się 

również administracja (pokój dyrektora, sekretariat itp.). Istniejące segmenty i projektowany 

nowy są w pełni ze sobą powiązane poprzez komunikację pionową i poziomą, która w pełni 

spełnia wymagania p.poż. (odpowiednie długości przejść i dróg ewakuacyjnych; hydranty 

wewnętrzne i zewnętrzne, klatki normowe oddymiane poprzez klapy, oświetlenie 

ewakuacyjne itp. zabezpieczenia). 

Elementy aranżacji wnętrz są w pełni opisane w tomie II „Projekt budowlano-wykonawczy 

aranżacji wnętrz”. 



 

 

Dane techniczne rozbudowań: 

Powierzchnia zabudowy = 888,00 m2 

Powierzchnia użytkowa = 1834,26 m2 

Kubatura:  = 8575,00 m3 

 

Suma powierzchni pomieszczeń segmentu klubu i przedszkola:    

l.p. KLUB PRZEDSZKOLE RAZEM NA 

KONDYGNACJI 

PARTER 374,91 m2 295,60 m2 670,51 m2 

I PIĘTRO 283,15 m2 276,67 m2 559,82 m2 

II I III PIĘTRO 288,00 m2 315,92 m2 603,92 m2 

RAZEM 946,06 m2 888,19 m2 1834,26 m2 

 

 

33..  KKOONNSSTTRRUUKKCCJJAA  BBUUDDYYNNKKUU  

 

3.1.  OGÓLNY OPIS KONSTRUKCJI 
 
Nowo projektowany segment jest o układzie konstrukcyjnym ścianowym wykonany 

w technologii tradycyjnej – fundamenty i ściany fundamentowe żelbetowe monolityczne, 

ściany nadziemia warstwowe, stropy płytowe monolityczne krzyżowo i jednokierunkowo 

zbrojone. Fundamenty – ruszt ławowy. Dach płatwiowo-krokwiowy.  

 

3.2.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 
Podłoże na obszarze projektowanych obiektów ma charakter jednorodny. Zbudowane jest  

z nośnych niezawodnionych i niewysadzinowych gruntów piaszczystych. Z uwagi na 

położenie terenu inwestycji w strefie wpływów eksploatacji górniczej o niekorzystnych 

czynnikach górniczo-geologicznych (II kategoria terenu górniczego z możliwością 

wystąpienia wstrząsów górotworu), a zwłaszcza na występowanie w podłożu wyrobisk 

dokonanej płytkiej eksploatacji górniczej o nierozpoznanym stanie geomechanicznym pustek 

poeksploatacyjnych, mogących skutkować powstaniem deformacji nieciągłych na 

powierzchni, warunki gruntowe rejonu inwestycji należą do rodzaju warunków 

skomplikowanych, co kwalifikuje projektowany budynek do III kategorii geotechnicznej. 

Wskazane jest przeprowadzenie dodatkowych badań dla oceny stanu pustek 

poeksploatacyjnych i identyfikacji stref zruszeń górotworu. 

  



 

 

3.3. POSADOWIENIE BUDYNKU 

 
Fundamenty należy posadowić na betonie podkładowym grubości 10cm. Poziom 

posadowienia co najmniej 1,00m ppt.  

 

3.4. FUNDAMENTY 
 
Zaprojektowano ruszt ław żelbetowych monolitycznych pod ścianami budynku. 

Fundamenty należy posadowić na warstwie betonu podkładowego na dwóch warstwach 

papy bezpiaskowej na sucho. Warstwy papy powodują zmniejszenie sił tarcia pomiędzy 

fundamentem a podłożem. Siły te mogą wystąpić z uwagi na rozpełzanie terenu 

spowodowane II kategorią górniczą. Szerokość ław wynosi od 40 do 80cm. Wysokość ław  

30cm.. Należy bezwzględnie unikać wykonywania wykopów zbyt głębokich oraz chronić 

grunt przed bezpośrednim działaniem oraz napływem wód opadowych. Średnie naprężenie 

w gruncie pod ławami wynosi około 200 kPa. Ławy żelbetowe powlec 2x lepikiem 

asfaltowym po uprzednim zagruntowaniu powierzchni emulsją asfaltową. Fundamenty 

zbrojone stalą klasy A-II z uwagi na graniczne siły tarcia. Dodatkowo zastosowano ściągi 

ukośne stabilizujące fundamenty, które tworzą sztywną tarczę odporną na wpływy 

eksploatacji górniczej. Dodatkowo zaprojektowano ściany fundamentowe żelbetowe 

połączone z rusztem ław fundamentowych oraz z płytą żelbetową usytuowaną 

bezpośrednio pod posadzką parteru. Szczegóły na rysunkach. Beton B20. 

 

3.5.  ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
 
Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako warstwowe np. z pustaków Silka (24cm), ocieplenia 

(10cm) na zaprawie cem.-wap. marki 5 MPa oraz kasetonów stalowych. 

 

3.6.  ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE 
 
Ściany wewnętrzne nośne wykonane będą np. z pustaków Silka o grubości 24cm na 

zaprawie cem.-wap. klasy 5 MPa. 

 

3.7.  STROPY 
 
Wszystkie stropy zostały zaprojektowane jako monolityczne płytowe żelbetowe krzyżowo 

lub jednokierunkowo zbrojone. Grubość stropów 15cm. Szczegóły na rysunkach. 

Beton B20, stal zbrojeniowa A-II. 

 



 

 

3.8.  POZOSTAŁE ELEMENTY ŻELBETOWE 
 
Podciągi, nadproża i schody zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne. Oparcie 

podciągów i nadproży minimum 25cm. Szczegóły na rysunkach. 

Beton B20, stal zbrojeniowa A-II 

 

3.9.  DACH 
 
Zaprojektowano dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej. Oparcie krokwi 

stanowią murłaty mocowane do wieńców ścian kotwami M16 oraz płatwie oparte na 

ścianach. Więźbę dachową należy zabezpieczyć środkiem Fobos M2. 

 

3.10.  NADPROŻA W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM 
 
W miejscach wykuć otworów drzwiowych lub przejść o rozpiętości 150cm i więcej 

zaprojektowano nadproża stalowe. Oparcie podciągów i nadproży stalowych na istniejących 

murach min. 25cm. Stal kształtowa dwuteowników St3SX. W miejscach wykuć otworów 

drzwiowych o rozpiętości poniżej 150cm nadproża wykonać z typowych prefabrykowanych 

elementów L19. W przypadku powiększania otworów drzwiowych o 10cm należy 

sprawdzić, czy oparcie istniejących nadproży jest wystarczające. W przeciwnym wypadku 

należy zastosować nowe nadproże. 

 

3.11.  NOWE SCHODY W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM 
 
Nowe schody oparte na istniejących ścianach, w których należy wykuć bruzdy głębokości 

10cm oraz na istniejących belkach. W miejscach oparcia schodów na istniejących belkach 

żelbetowych należy skotwić płytę schodów z tą belką poprzez wklejenie nawiązek zbrojenia 

do istniejącej belki. Szczegóły na rysunkach. Beton B-20, stal A-II. 

 

3.12.  UWAGI  KOŃCOWE 
 
Wszystkie roboty należy przeprowadzać zgodnie z warunkami bezpieczeństwa i wymogami 

warunków technicznych. Naruszenie elementów konstrukcyjnych, a w szczególności belek  

i słupów w celu np. przejść instalacyjnych należy uzgadniać z projektantem. Przed 

przystąpieniem do robót fundamentowych ustalić przejścia dla instalacji zewnętrznych 

zasilających budynek. Z uwagi na remontowy charakter prac wymiary należy sprawdzać na 

budowie. 

 



 

 

3.10.  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
 

Izolacje poziome z dwóch warstw papy na lepiku wykonać na poziomach: 

 na ławie fundamentowej, 

 na ścianie fundamentowej na wys. min. 30 cm nad poziomem projektowanego 

terenu. 

Izolacje wykonywać na wszystkich ścianach nośnych. 

Izolacje pionowe ścian fundamentowych wykonać z roztworów asfaltowych lub 

bitumicznych (np. dysperbit) niewchodzących w reakcję ze styropianem. 

 

44..    WWYYKKOOŃŃCCZZEENNIIEE  BBUUDDYYNNKKUU  

44..11..  ZZAAGGAADDNNIIEENNIIEE  PPRRZZYYŁŁĄĄCCZZYY  MMEEDDIIÓÓWW  II  IINNSSTTAALLAACCJJII  WWEEWWNNĘĘTTRRZZNNYYCCHH  

4.1.1. Instalacja elektryczna 

Dla całego obiektu będzie zaprojektowana cała nowa instalacja elektryczna. W ramach 

odrębnego postępowanie zostanie również zaprojektowane nowe przyłącze elektryczne 

z przyszłości wybudowanej przez dostawcę prądu stację trafo.  

Instalację elektryczną wewnętrzną winien wykonać kwalifikowany rzemieślnik, zaś jej 

poprawność stwierdzić protokołem obioru, który wymagany jest przy zgłoszeniu budynku 

do użytkowania. 

Projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej stanowi osobny tom dokumentacji. 
 

4.1.2. Instalacja wodno – kanalizacyjna wewnętrzna i zewnętrzna 

Dla projektowanych budynków przewidziano budowę nowej  wewnętrznej instalacji wod.-

kan. Wody deszczowe z projektowanych i istniejących  dachów oraz terenów utwardzonych 

będą odprowadzone poprzez odpowiednio zaprojektowany zewnętrzny układ kanalizacji 

deszczowej poprzez separator tłuszczów do projektowanego, szczelnego i ogrodzonego 

zbiornika wód opadowych. Ścieki bytowe z przedszkola i klubu będą odprowadzone do 

nowoprojektowanego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe. 

Instalacja wodociągowa powinna być wykonana w sposób zapewniający zaopatrzenie  

w wodę budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz spełniać wymagania określone  

w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych. 

Wyroby zastosowane w instalacji wodociągowej powinny być tak dobrane, aby ich 

wzajemne oddziaływanie nie powodowało pogorszenia jakości dostarczanej wody oraz 

zmian skracających trwałość tej instalacji. 



 

 

Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne 

zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi  

w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych. 

Instalacja ciepłej wody powinna być wykonana w taki sposób, aby ilość energii cieplnej 

potrzebna do przygotowania tej wody była utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie. 

Urządzenia do przygotowania ciepłej wody instalowane w budynkach powinny 

odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach. 

W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony  

z lewej strony. 

Instalację wodno - kanalizacyjną winien wykonać również kwalifikowany rzemieślnik.  

Projekty instalacji wodno – kanalizacyjnych stanowią osobne tomy dokumentacji. 

 

4.1.3.  Ogrzewanie budynku, instalacja centralnego ogrzewania 

Ogrzewanie obiektu poprzez budowę nowego układu centralnego ogrzewania. W budynku 

na parterze zlokalizowano kotłownię. Skład opału stanowi odrębny budynek. 

Instalację C.O. winien wykonać wykwalifikowany rzemieślnik. 

Projekty instalacji c.o. stanowi osobny tom dokumentacji. 

4.1.4. Przewody kominowe 

W budynku zaprojektowano przewody (kanały) kominowe z bloczków prefabrykowanych:  

wentylacyjne, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych 

z konstrukcją, posiadające wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające 

potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania 

określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów 

kominowych oraz projektowania kominów. 

Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju, co 

najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju, co najmniej 0,1 m.  

Przewody kominowe będą wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed 

niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. 

Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej 

kontroli. 

Przewody spalinowe powinny być wyposażone, odpowiednio, w otwory rewizyjne, 

zamykane szczelnymi drzwiczkami. 

Wentylacja projektowana w budynku zapewnia odpowiednią jakość środowiska 

wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność 



 

 

względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu obowiązujących przepisów  

i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa 

pożarowego i wymagań akustycznych określonych w prawie. Projekt wentylacji stanowi 

odrębny projekt dokumentacji. 
 

4.1.5. Instalacja odgromowa 

Dla budynku zaprojektowano instalację odgromową. Szczegółowy projekt instalacji znajduje się 

w osobnym tomie będącym częścią niniejszego opracowania – część elektryczna. 
 

4.1.6. Stolarka okienna i drzwiowa 

Budynek posiada stolarkę okienną PCV. Drzwi wejściowe do budynku są aluminiowe kolor 

szary. W budynku zaprojektowano nową stolarkę drzwiową PCV i aluminiową. 
 

4.1.7. Pozostałe informacje 

Ściany zewnętrzne w kolorach, które są kontynuacją istniejącej kolorystyki budynku. 

Przykład kolorystyki elewacji pokazano na rysunkach nr 22. 

Tynki zewnętrzne jako systemowe tynki cienkowarstwowe takie jak: tynk akrylowy w systemie 

np. Bolix – lub równoważny. Cokół budynku zabezpieczyć poprzez zastosowanie tynku 

mozaikowego w kolorze jak na rys. elewacji. 

Tynki wewnętrzne tradycyjne cementowo – wapienne lub sylikonowe. Szczegółową 

kolorystykę wnętrz przedszkola pokazano w tomie „Projekt budowlano-wykonawczy aranżacji 

wnętrz”. 

44..22..  WWAARRUUNNKKII  OOSSZZCCZZĘĘDDNNOOŚŚCCII  EENNEERRGGIIII  II  IIZZOOLLAACCYYJJNNOOŚŚCCII  CCIIEEPPLLNNEEJJ  

Według § 328 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej są 

spełnione, jeśli wartość wskaźnika E<E0 oraz jeśli przegrody zewnętrzne spełniają warunki 

ciepłochronne. 

Przegrody zewnętrzne spełniają warunki izolacyjności termicznej. Dla ścian zewnętrznych       

U < 0,3 [W/m2K], dla stropodachów U < 0,25 [W/m2K], dla podłóg na gruncie U < 0,45 

[W/m2K]. 

Ponadto w budynku przewidziano: 

o okna o współczynniku przenikania ciepła U=1,8 W/m2K 

o drzwi o współczynniku przenikania ciepła U=1,8 W/m2K  



 

 

44..33..  WWAARRUUNNKKII  OOCCHHRROONNYY  PPRRZZEECCIIWWPPOOŻŻAARROOWWEEJJ  

Przeznaczenie obiektu:  III kondygnacje nadziemny + poddasze nieużytkowe – rozbudowa 

istniejącego klubu sportowego wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania obecnego 

budynku na Miejski Klub Sportowy Lędziny i Miejskie Przedszkole Nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi. 

Powierzchnia użytkowa :  rozbudowa – całość – 1834,26 m2 

Wysokość budynku do stropu użytkowego ostatniej kondygnacji : 

- budynek  do 12 m – grupa wysokości niski.( N ). 

Liczba kondygnacji : 

- nadziemnych – 3 

- podziemnych – 0 

 

Kategorie zagrożenia ludzi, obciążenie strefy pożarowej, klasyfikacje  pożarowe : 

Obiekt przedszkola i klubu zalicza się odpowiednio do kategorii ZL II i ZL III zagrożenia 

ludzi.  

Pomieszczenia techniczno-magazynowe PM zalicza się do strefy zagrożenia pożarem 

o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m². 

Warunki usytuowania : 

Obiekt istniejący rozbudowywany wolnostojący odległości pożarowe w stosunku do 

sąsiedniej zabudowy są spełnione. Trzy klatki wydziela się pożarowo ścianami klasy REI 60 

i drzwiami klasy EI 60. We wszystkich klatkach schodowych zaprojektowano po dwie sztuki 

klap oddymiających. 

Parametry pożarowe występujących substancji palnych : 

W obiekcie będą występowały materiały palne pochodzenia organicznego np. drewno  

i materiały drewnopochodne, papier, tkaniny itp.  

Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych : 

W obiekcie nie będą występować pomieszczenia zagrożone wybuchem. 

Klasa odporności pożarowej : 

Wymagana klasa „C” i „B” odporności pożarowej . 

 

Wymagania dla klasy odporności ogniowej elementów budowlanych : 

1. Główna konstrukcja nośna  – wymagana klasa odporności  ogniowej elementów 

budowlanych R 120 z  materiałów NRO – budynek wykonany w konstrukcji murowanej – 

warunek spełniony. 



 

 

2. Konstrukcja dachu  – wymagana klasa odporności ogniowej elementów budowlanych             

R 30  z materiałów NRO – dach konstrukcji drewnianej . 

Konstrukcja drewniana z elementów drewnianych  będzie zabezpieczona środkami 

ogniochronnymi do stopnia NRO np. Amarvinem, Ogniochronem. Dodatkowo konstrukcja 

elementów drewnianych będzie zabezpieczona od góry i od dołu 1x płyta niepalną np. 

Cetris lub firmy równorzędnej, wełna mineralna skalna włożona pomiędzy płytami. Ponadto 

na dach należy zastosować papę wierzchniego krycia asfaltową NRO 

3. Strop – wymagana klasa odporności pożarowej z elementów budowlanych 

 REI  60  z  materiałów NRO – strop konstrukcji żelbetowej – warunek spełniony. 

4. Ściana zewnętrzna – wymagana klasa odporności pożarowej elementów budowlanych            

EI 30 z materiałów NRO – ściana wykonana jest w konstrukcji murowanej – warunek 

spełniony. 

5. Ściany wewnętrzne – wymagana klasa odporności ogniowej elementów budowlanych              

R 30  z elementów NRO – ścianki murowane lub ścianki lekkie obudowane z obu stron 

płytami niepalnymi np. Cetris lub firmy równorzędnej. 

6. Przykrycie dachu – wymagana klasa odporności ogniowej elementów budowlanych E 30  

z materiałów NRO – zaproponowano papę wierzchniego krycia odporną na ogień firmy np. 

Lembit RE30 – warunek spełniony. 

 

 

Podział na strefy pożarowe : 

Dopuszczalna strefa pożarowa wynosi 5.000 m2  i 8 000 m2 – obiekt mieści się 

w dopuszczalnej strefie pożarowej – warunek zachowany. 

Trzy klatki wydziela się pożarowo ścianami klasy REI 60 i drzwiami klasy EI 60. We 

wszystkich klatkach schodowych zaprojektowano po dwie sztuki klap oddymiających. 

 

Uwagi: 

1/ Przejścia instalacyjne w przypadku prowadzenia ich przez ściany oddzieleń 

przeciwpożarowych uszczelnione zostaną środkami posiadającymi stosowne 

dopuszczenia. Wymagana klasa odporności ogniowej przejść instalacyjnych – przez 

ściany EI 60, przez stropy EI 60. 

2/ Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, w przypadku prowadzenia ich przez ściany 

oddzieleń przeciwpożarowych będą obudowane lub wyposażone w klapy odcinające  

o klasie odporności ogniowej równej odporności oddzielenia EI 60, a przez stropy o klasie 

odporności ogniowej EI 60. 



 

 

Warunki ewakuacji : 

Dopuszczalna długość przejścia w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 40 m. – warunek 

spełniony. 

Dopuszczalna długość dojścia dla kategorii ZL II i III  zagrożenia ludzi wynosi – przy 

jednym dojściu 10 i 30 m. a przy wielu dojściach 40 i 60 m – warunek spełniony. 

Drzwi wyjściowe z budynku posiadają szerokość co najmniej 0,9 m – drzwi dwuskrzydłowe 

posiadają podstawowe skrzydło o szerokości co najmniej 0,9 m. 

  

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych : 

Obiekt  będzie wyposażony w następujące instalacje  : 

- odgromową o zwodach niskich; 

- elektryczną z zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi; 

- wentylację ogólną pomieszczeń. 

-    wyłącznik przeciwpożarowy prądu 

- oświetlenie ewakuacyjne z własnym zasilaniem o napięciu do 24 V i natężeniu co 

najmniej 1 luksa 

 

1. Instalacja odgromowa. 

Obiekt chroniony będzie instalacją odgromową o zwodach poziomych niskich 

umieszczonych na obiekcie, wykonaną zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-IEC 

61024-1: 2001. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

2. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.  

Instalacje elektroenergetyczne zostaną zaprojektowane i wykonane w układzie TN-C-S, 

zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm:  

- PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

- PN-91/E-05009/01. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot                 

i  wymagania podstawowe. 

- PN-91/E-05009/482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.  

Obowiązuje wyposażenie budynku w: 

- główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony przy wejściu do obiektu lub przy 

głównym przyłączu sieciowym, 



 

 

3. Instalacja oświetlenia awaryjnego. 

Przewidziane jest oświetlenie ewakuacyjne w całym obiekcie. Przewidziano indywidualne 

oprawy oświetlenia awaryjnego, zasilane z wbudowanych akumulatorów zapewniających 

pracę, przez co najmniej 2 godziny. 

Wymagane natężenie oświetlenia ewakuacyjnego – 1,0 lx na powierzchni dróg, czas 

załączania do 2 s i świecenia, przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia 

podstawowego. 

4. Instalacje i urządzenia grzewcze. 

Budynek wyposażony jest ogrzewany z własnej kotłowni – wydzielonej pożarowo od 

pozostałej części budynku – warunek spełniony. 

5. Instalacje i urządzenia wentylacyjne oraz ich zabezpieczenie przed przeniesieniem się 

ognia. 

Instalacje wentylacyjne jako urządzenia nie są w zasadzie pożarowo niebezpieczne, o ile 

wykonane są zgodnie z przepisami, to znaczy, że wykonane są z materiałów niepalnych                  

i z izolacją niepalną. 

 

Urządzenia i przewody wentylacyjne (klimatyzacyjne) w pomieszczeniach należy wykonać              

z zachowaniem następujących warunków : 

1/ Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych. 

2/ Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów 

wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni, w sposób 

zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem ognia. 

3/ Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują 

powinny być obudowane elementami (ściankami, okładzinami itp.) o klasie odporności 

ogniowej (EI) wymaganej dla elementów oddzielenia pożarowego tych stref pożarowych 

bądź tez wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.  

4/ Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, w przypadku prowadzenia ich przez ściany                   

i stropy oddzieleń przeciwpożarowych będą obudowane lub wyposażone w klapy 

odcinające (o klasie odporności ogniowej równej odporności oddzielenia - EI). 

5/ Wentylacja mechaniczna i klimatyzacyjna powinna być wyłączana w razie powstania 

pożaru.  

6/ W przypadku zastosowania klap odcinających powinny być sterowane za pomocą 

wyzwalacza termicznego. 

 



 

 

Urządzenia przeciwpożarowe: 

 Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa – na każdej kondygnacji  

– 3 hydranty Ø 25 mm. 

 Zewnętrzne zaopatrzenie wody do gaszenia pożaru – 2 hydranty nadziemne DN 80.  
 

 Instalacja sygnalizacyjno – alarmowa. 

Instalacja sygnalizacyjno – alarmowa nie jest wymagana . 

 

Wyposażenie w podręczny sprzęt pożarniczy : 

Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg. powinna przypadać w strefach 

pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL – na każde 100 m2 . 

Proponuje się wyposażyć obiekt w gaśnice proszkowe 4 kg. z proszkiem ABC + gaśnicę AF 

do gaszenia tłuszczy w kuchni. 
 

Drogi pożarowe : 

Dojazd pożarowy do budynku jest zapewniony na dłuższym boku elewacji – patrz 

zagospodarowanie terenu – droga szerokości 6,0m z miejscem do zawracania dla wozu 

bojowego.  

Dojazd pożarowy będzie spełniać wymagania określone w /Dz. U. Nr 121, poz. 1139 z 2003r./.  

 

Inne ważne zalecenia. 

 Do wystroju wnętrz będą zastosowane materiały co najmniej trudno zapalne – stopień 

palności powinien być potwierdzony atestami. 

 Obiekt oznakować znakami bezpieczeństwa i ewakuacyjnymi zgodnie z wymogami 

norm: 

- PN – 92 / N – 01256 / 01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

- PN – 92 / N – 01256 / 02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

 Opracować dla obiektu instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 

 Projekty branżowe należy przedłożyć do uzgodnienia z rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

Do wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych należy stosować materiały i urządzenia 

posiadające aktualne dopuszczenia jednostek naukowo-badawczych tj.: Instytutu Techniki 

Budowlanej, CNBOP. 

 

 



 

 

55..    ZZAASSAADDNNIICCZZEE  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  II  RREECCEEPPTTUURRYY  
 

BETON: 

- Do wszystkich elementów betonowych niezbrojonych B10 czyli 220 do 240 kg 

cementu marki 250 na 1m3 betonu [1:4 ]. 

- do elementów zbrojonych [stropy, wieńce] B20, czyli 350 do 400 kg cementu na 

1m3 betonu [1:3].  

Zaleca się beton z betoniarni z atestem. 

PIELĘGNACJA BETONU: 

- przez 7 dni beton polewać kilka razy dziennie i chronić przed silnym słońcem 

i deszczem 

- po 4 tygodniach beton nabiera pełnej wytrzymałości, rozszałować można po 21 

dniach. 

ZAPRAWY MURARSKIE [cementowo- wapienne]: 

- mury przyziemia 1:2:10 [cement: wapno : piasek]. 

- mury pozostałe [w tym ścianki działowe]1:2:12 [cement : wapno: piasek]. 

ZAPRAWY TYNKARSKIE: 

Tynki wewnętrzne (tradycyjne):  

- obrzutka grubości 4 do 6 mm, cementowo-wapienna,1:1:6 [cement : wapno: piasek]. 

- narzut grubości 8 do15 mm, zaprawa wapienna 1:4 lub1:3 [gdy wapno chude]. 

- gładź grubości 2 do 4 mm, zaprawa wapienna, 1:2. 

Tynki zewnętrzne: 

- systemowe tynki cienkowarstwowe takie jak: 

tynk akrylowy w systemie Bolix – lub równoważny. 

Tynki ozdobne:  

- składają się z dwu warstw obrzutki i narzutu. Narzut jest odpowiednio obrabiany 

[np. drapany , cyklinowany itp.]. 

ELEMENTY METALOWE: 

- standardowe obróbki blacharkie, 

- balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej. 

 



 

 

66..    OOPPIISS  ZZAAKKRREESSUU  II  SSPPOOSSOOBBUU  PPRROOWWAADDZZEENNIIAA  RROOBBÓÓTT  

OORRAAZZ  SSPPOOSSOOBBUU  ZZAAPPEEWWNNIIEENNIIAA  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWAA  

LLUUDDZZII  II  MMIIEENNIIAA  

66..11..          ZZAAKKRREESS  RROOBBÓÓTT  II  KKOOLLEEJJNNOOŚŚĆĆ  RREEAALLIIZZAACCJJII..  

Przedmiotem opracowania są roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową 

istniejącego budynku klubu sportowego. 

Od momentu rozpoczęcia realizacji budynku i w czasie jej trwania zapewnić należy na 

terenie budowy należny ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p. pożarowych.  

Po zakończeniu realizacji uporządkować teren budowy. 

Realizację prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, 

warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów i aprobat technicznych oraz należytą 

starannością wykonania, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją, a także  

z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

66..22..  WWYYKKAAZZ  IISSTTNNIIEEJJĄĄCCYYCCHH  OOBBIIEEKKTTÓÓWW  BBUUDDOOWWLLAANNYYCCHH  

Na działce znajduje się istniejący budynek klubu wraz z infrastrukturą techniczną. 

66..33..  WWSSKKAAZZAANNIIEE  EELLEEMMEENNTTÓÓWW  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA,,  KKTTÓÓRREE  MMOOGGĄĄ  SSTTWWOORRZZYYĆĆ  

ZZAAGGRROOŻŻEENNIIEE  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWAA  II  ZZDDRROOWWIIAA  LLUUDDZZII  

Zagrożenia takie nie występują. Należy jednak zwracać szczególną uwagę na prace na 

wysokościach, a także na wszystkie inne wykonywane prace ponieważ w trakcie rozbudowy 

i przebudowy w budynku przebywać będą pracownicy szkoły i uczniowie. Zwrócić 

szczególną uwagę na ogrodzenie terenu robót.  

66..44..  WWSSKKAAZZAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  PPRRZZEEWWIIDDYYWWAANNYYCCHH  ZZAAGGRROOŻŻEEŃŃ  WWYYSSTTĘĘPPUUJJĄĄCCYYCCHH  

PPOODDCCZZAASS  RREEAALLIIZZAACCJJII  RROOBBÓÓTT    

Występują prace związane z wykopami o ścianach głębszych niż 1,5 m. Pionowe wykopy 

powyżej jednego metra należy umacniać przez rozparcie lub podparcie ścian. Można kopać 

głębiej bez zabezpieczenia (do głębokości 2 metrów), jeśli wynik badania geotechnicznego na 

to pozwala. Najbezpieczniej rozchylać skarpy by wykop miał przekrój leja. Nad wykopem 

umieścić poręcze (do wysokości 1,1m nad terenem) ustawione  w odległości nie mniejszej niż 

1 m od krawędzi wykopu. Należy też pamiętać od wykonaniu bezpiecznego zejścia do 

wykopu, jeżeli wykop będzie głębszy niż 1 m. Ziemię z wykopu składować jak najdalej od 

wykopu, aby nacisk urobku nie spowodował usunięcia się gruntu, zwłaszcza, że ziemia 

wykopana nie będzie używana do zasypki. 



 

 

Inne prace związane z obiektem będącym przedmiotem niniejszego opracowania, przy 

zastosowaniu rutynowych zabezpieczeń, nie stanowią prac szczególnie niebezpiecznych 

w rozumieniu rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997r. nr 129, poz. 

844). 

Rutynowe środki zabezpieczenia to w szczególności: 

— Teren robót należy ogrodzić. Ogrodzenie powinno być tak wykonane, by nie stwarzało 

zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5,m. 

— Prace zorganizować tak, aby prowadzić je sprawnie i w krótkim czasie. 

— Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na 

powierzchni znajdującej się na wysokości, co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub 

ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od 

wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:  

 osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami 

lub ścianami z oknami oszklonymi,  

 wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika 

przed upadkiem z wysokości.  

— Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi 

lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, 

lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się  

z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników  

o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być 

umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być 

wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.  

— Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie 

balustrad, o których mowa w ust. 1, jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne 

środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju  

i warunków wykonywania pracy.  

— Prace powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika 

do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.  

— Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie 

przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi 

nie wymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym 



 

 

stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, 

należy zapewnić, aby:  

 drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne  

i zabezpieczone przed nie przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały 

odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie,  

 pomost roboczy spełniał następujące wymagania:  

 powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi  

i niezbędnych materiałów,  

 podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów 

konstrukcyjnych pomostu,  

 w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje  

o wielkości dopuszczalnego obciążenia.  

— Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od 

otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych 

wiszących należy w szczególności:  

 zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy,  

 zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane 

obciążenia,  

 przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego 

w trybie określonym w odrębnych przepisach.  

— Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone 

odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.  

— Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach 

budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy 

pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu 

zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:  

 przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na 

których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na 

przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą 

położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń 

mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,  

 zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju 

wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki 

bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów 



 

 

konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na 

słupach, masztach itp.),  

 zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do 

prac na wysokości.  

— Wymagania określone powyższe dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, 

pomostach, podestach i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od 

pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo 

przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości.  

— Nie należy ustawiać rusztowania ani pracować na nim po zmroku, w deszczu,  

w czasie opadów śniegu, podczas burzy i silnych wiatrów. 

— Drabina: 

 Powinna mieć Znak Bezpieczeństwa; 

 Wolno ustawiać ją wyłącznie na stabilnym podłożu; 

 Drabiny rozstawnej nie wolno używać jako przestawnej; 

 Drabina przestawna powinna być oparta w taki sposób, aby kąt nachylenia wynosi 

od 65° - 75° zbyt pionowo postawiona grozi odpadnięciem od ściany, a zbyt poziomo 

złamaniem się. 

 Nie dopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej; 

 Zabronione jest stosowanie drabin jako drogi stałego transportu materiałów a także 

do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg.  

 Z drabin przestawnych nie wolno murować ani tynkować. Inne prace np. montażowe 

czy ciesielskie można wykonywać do wysokości 3 m, a malowanie do wysokości 4 m. 

— Należy stosować atestowane środki ochrony: rękawice, okulary, nauszniki, półmaski 

filtrujące, odzież, obuwie. 

— Nie dopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie powyżej 30 kg na 

wysokość powyżej 4 metrów lub na odległość powyżej 25 m. 

— Masa ładunku przewożonego na taczce (łącznie z masą taczki) nie może przekraczać  

100 kg. 

— Wszystkie stosowane urządzenia trzeba obsługiwać zgodnie z instrukcją ich obsługi. 

— Należy zadbać, by stan instalacji elektrycznych przy rozbiórce nie zagrażał ludziom 

(stosować bezpieczniki różnicowo – prądowe i nadmiaro – prądowe). 

— Nie wolno prowadzić przewodów instalacji elektrycznych w sposób prowizoryczny, bez 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi. 



 

 

— Należy zadbać o odpowiednią liczbę obwodów odbiorczych, gniazd wtyczkowych  

i wpustów oświetleniowych. 

— Praca przy sztucznym świetle jest niebezpieczna.  

66..55..  WWSSKKAAZZAANNIIAA  SSPPOOSSOOBBUU  PPRROOWWAADDZZEENNIIAA  IINNSSTTRRUUKKTTAAŻŻUU  PPRRAACCOOWWNNIIKKÓÓWW  PPRRZZEEDD  

PPRRZZYYSSTTĄĄPPIIEENNIIEEMM  DDOO  RROOBBÓÓTT  SSZZCCZZEEGGÓÓLLNNIIEE  NNIIEEBBEEZZPPIIEECCZZNNYYCCHH  

Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują.  

Jednocześnie zaleca się ubezpieczenie budowy od nieszczęśliwych wypadków. 

66..66..  WWSSKKAAZZAANNIIAA  ŚŚRROODDKKÓÓWW  TTEECCHHNNIICCZZNNYYCCHH  II  OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNYYCCHH  ZZAAPPOOBBIIEEGGAAJJĄĄCCYYCCHH  

NNIIEEBBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWOOMM  WWYYNNIIKKAAJJĄĄCCYYMM  ZZ  WWYYKKOONNAANNIIAA  RROOBBÓÓTT  WWYYSSTTĘĘPPUUJJĄĄCCYYCCHH  WW  

SSTTRREEFFIIEE  SSZZCCZZEEGGÓÓLLNNEEGGOO  ZZAAGGRROOŻŻEENNIIAA  ZZDDRROOWWIIAA  LLUUBB  WW  IICCHH  SSĄĄSSIIEEDDZZTTWWIIEE..  

Szczególne środki techniczne ani organizacyjne obiektów nie będą wymagane. 

66..77..  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIEE  TTEERREENNUU  BBUUDDOOWWYY  

Teren inwestycji powinien być oznakowany tablicą informacyjną zawierającą: 

— określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 

— numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu 

nadzoru budowlanego, 

— imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu inwestora, 

— imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub 

wykonawców robót budowlanych, 

— imiona, nazwiska, adresy i numer telefon kierownika budowy, 

— numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia, 

— numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy 

informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, 

literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości, co najmniej 4 cm. 

Tablica informacyjna winna znaleźć się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub 

dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 

 



 

 

77..  ZZEESSTTAAWWIIEENNIIEE  RRYYSSUUNNKKÓÓWW    
 
INWENTARYZACJA: 
 

 inwentaryzacja - parter      - rys. 2 

 inwentaryzacja – I piętro      - rys. 3 

 inwentaryzacja – II piętro      - rys. 4 

 inwentaryzacja - dach      - rys. 5 

 inwentaryzacja – przekrój A-A, B-B    - rys. 6 

 inwentaryzacja - przekrój C-C, D-D     - rys. 7 

 inwentaryzacja – elewacja wschodnia     - rys. 8 

 inwentaryzacja – elewacja południowa     - rys. 9 

 inwentaryzacja - elewacja zachodnia     - rys. 10 

 inwentaryzacja - elewacja północna     - rys. 11 

 fundamenty – segment nowoprojektowany    - rys. 12 

 rzut parteru – zmiany      - rys. 13 

 rzut parteru – po zmianach      - rys. 13a 

 I piętro - zmiany       - rys. 14 

 I piętro - po zmiany      - rys. 14a 

 II piętro  - zmiany       - rys. 15 

 II piętro  - po zmiany      - rys. 15a 

 projektowana klatka schodowa – kondygnacja IV    - rys. 16 

 projektowana klatka schodowa – rzut więźby dachowej   - rys. 17 

 rzut dachu – zmiany     - rys. 18 

 przekrój 1-1      - rys. 19 

 przekrój 2-2      - rys. 20 

 elewacja wschodnia – po zmianach     - rys. 21 

 elewacja wschodnia – proponowana kolorystyka    - rys. 22 

 elewacja południowa– po zmianach     - rys. 23 

 elewacja zachodnia  – po zmianach    - rys. 24 

 elewacja północna – po zmianach    - rys. 25 

 zestawienie stolarki okiennej     - rys. 26 

 zestawienie stolarki drzwiowej     - rys. 27 

 przekrój poziomy i pionowy przez okno dachowe   - rys. 28 

 klapa dymowa z napędem elektrycznym na podstawie skośnej  - rys. 29 



 

 

 strop nad parterem      - rys. 1K 

 strop nad I piętrem      - rys. 2K 

 strop nad I piętrem      - rys. 3K 

 schody segment projektowany     - rys. 4K 

 schody segment istniejący     - rys. 5K 

 nadproża i belki segment istniejący    - rys. 6K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

88..  DDOOKKUUMMEENNTTYY  PPRROOJJEEKKTTAANNTTÓÓWW    II  SSPPRRAAWWDDZZAAJJĄĄCCYYCCHH  
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D.01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i  odbioru robót w  ramach realizacji   zadania:   

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku Miejskiego Klubu 
Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz 
przebudową części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB stosowana jest jako  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i 

krzewów. Zakres robót obejmuje: 

― wycinkę i karczowanie drzew, 

― przesadzenie drzew, 

― wycinkę i karczowanie krzewów, 

― zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki w okresie robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Mając na uwadze minimalizację wycinki drzew dla potrzeb realizacji inwestycji ustala się co następuje: 

a) wycinka drzew znajdujących się w obszarze korony drogi nie podlega kwestii, 

b) drzewa pozostałe, wskazane w Dokumentacji projektowej można wyciąć dopiero: 

― po uprzednim sprawdzeniu Dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, 

― po weryfikacji   rzeczywistej   kolizji tych drzew z  elementami   drogowymi,   konstrukcyjnymi,   

sieciami infrastruktury technicznej lub innymi elementami wskazanymi w Dokumentacji 

projektowej, 

― po stwierdzeniu ponad wszelką wątpliwość niemożliwości dokonania nieznacznych przesunięć 

elementów drogowych,   konstrukcyjnych,   sieci infrastruktury   technicznej   lub innych 

elementów   wskazanych   w Dokumentacji projektowej, 

― po uzgodnieniu tej decyzji z Zamawiającym. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody  grup,  klas i kategorii  robót  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  dotyczących  przedmiotu  

zamówienia  podano  w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM 00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Grunty do zasypywania dołów po karczowaniu drzew i krzewów zgodne z wymaganiami D 02.03.01. 

2.3. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzewów 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 

― piły mechaniczne, 

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

― specjalne maszyny przeznaczone do przesadzania drzew i/lub krzewów, 

― spycharki, 

― koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 

― inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport pni i karpiny 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym, zabezpieczone przed możliwością 

przesuwania się. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości i przedstawienia go Inżynierowi w celu akceptacji. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy oraz zasypanie dołów. 

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych powinien być oczyszczony z drzew i krzewów. 

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy 

oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach 

przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

5.3. Usunięcie drzew i krzewów 

Drzewa i krzewy w pasie robót ziemnych należy ściąć i usunąć korzenie zgodnie z zakresem Dokumentacji 

Projektowej. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem i zagęścić. 

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich 

wody. 

Materiał z wycinki i karczowania drzew i krzewów jest własnością Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do 

usunięcia materiału z terenu robót na własny koszt. 

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB lub 

wskazaniamiInżyniera. 

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób 

wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 

5.5. Przesadzenie drzew 

Drzewa i krzewy przesadzane należy przewieźć w miejsce przesadzenia i posadowić w miejscach dla nich 

przeznaczonych. Wykopy  pod drzewa  i krzewy  powinny  mieć wymiary  dostosowane  do średnicy  i wysokości  

bryły korzeniowej.  Przed posadowieniem drzewa w wykopie powinno sie wykopy wypełnić woda , a po 

umieszczeniu w wykopie przesadzanego drzewa wyrównać teren przy pniu ziemia urodzajna. 

5.6. Zabezpieczenie drzew 

Roboty ziemne w pobliżu istniejących, nie przeznaczonych do usunięcia drzew należy prowadzić ręcznie, 

zabezpieczając bryłę korzeniową drzewa przed uszkodzeniem. Prace związane z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na 

terenach zieleni lub zadrzewionych powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 

krzewom. 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna 

być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni 
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i zasypania dołów.  Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  doły powinno  spełniać  odpowiednie  wymagania  

określone  w STWiORB  D 02.03.01. 

6.3. Kontrola jakości wykonania prac ogrodniczych 

Kontrola winna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, zgodnie ze STWiORB. Kontrola 

podlega na ocenie jakości wykonanych robót. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest sztuka (szt.) usuniętego i przesadzonego drzewa. 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) usuniętych i przesadzonych krzewów. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Sposób odbioru robót 

Badania przy odbiorze podlegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 

pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w punktach od 2 do 6. 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin poprawności wykonanych prac. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

poprawy na własny koszt. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednej sztuki (szt.) usuniętego i przesadzonego drzewa obejmuje: 

― wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

― pozyskanie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

― zabezpieczenie istniejącego drzewostanu nie przeznaczonego do wycinki przed uszkodzeniem, 

― wycięcie i wykarczowanie drzew, 

― wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, 

― wykonanie nasadzenia 
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― zasypanie dołów, 

― wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, 

― uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

Cena jednego hektara (ha) usuniętych i przesadzonych krzewów obejmuje: 

― wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

― pozyskanie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

― zabezpieczenie istniejącego drzewostanu nie przeznaczonego do wycinki przed uszkodzeniem, 

― wycięcie i wykarczowanie krzewów, 

― wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy, 

― wykonanie nasadzenia 

― zasypanie dołów, 

― wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, 

― uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

― PN-83/R-04150  Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia; 

― Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880) 
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D.01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

1.  WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i   odbioru robót w  ramach realizacji zadania:  

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku Miejskiego Klubu 
Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz 
przebudową części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 

Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB   stosowana   jest  jako dokument   przetargowy   i  kontraktowy   przy zlecaniu i  realizacji robót 
zgodnych z pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych STWiORB 

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

― cięciem nawierzchni piłą mechaniczną na gr. do 10cm. 

― rozbiórką nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4cm, 

― rozbiórką podbudowy z betonu o gr. 15cm, 

― rozbiórką podbudowy z kruszywa kamiennego grubości 15cm, 

― rozbiórką podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gr. 8cm, 

― rozbiórką krawężników, 

― rozbiórką ławy pod krawężniki, 

― załadunkiem gruzu, 

― wywiezieniem gruzu, 

― odpłatnością za składowanie gruzu – utylizacja, 
 

Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody  grup,  klas i kategorii  robót  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  dotyczących  przedmiotu  
zamówienia  podano  w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

Wymagania dotyczące materiałów 
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Materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy i jest on zobowiązany do usunięcia tych materiałów z terenu 
robót. 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania  robót  związanych  z rozbiórką  elementów  dróg może  być wykorzystany  sprzęt  podany  poniżej  
oraz inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

― spycharki, 

― ładowarki, 

― samochody ciężarowe, 

― zrywarki, 

― młoty pneumatyczne, 

― piły mechaniczne, 

― koparki, 

― inny sprzęt do robót ręcznych jak młoty, kilofy itp. 
 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

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

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości i przedstawienia go Inżynierowi w celu akceptacji. 

Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe   elementów   dróg obejmują   usunięcie   z  terenu budowy wszystkich   elementów   
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB lub wskazanych przez Inżyniera. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w STWiORB lub przez 
Inżyniera. Elementy i materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu 
budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntemdo poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w 
STWiORB D.04.01.02. 
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Roboty związane z wykonaniem frezowania istniejącej jezdni należy wykonać zgodnie z STWiORB D.05.03.11 
„Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno”. 

Materiał z rozbiórki ogrodzeń należy złożyć u właściciela posesji (ogrodzenia). 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

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

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w STWiORB D 04.01.02. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest dla rozbiórki: 

― nawierzchni  z płyt betonowych, mieszanek mineralno-bitumicznych, kostki kamiennej lub kostki 
betonowej – metr kwadratowy (m2), 

― krawężników betonowych – metr (m), 

― ławy betonowej – metr sześcienny (m3), 

― nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – metr kwadratowy (m2), 

― podbudowy z mas mineralno-bitumicznych lub z kruszywa lub z betonu – metr kwadratowy (m2), 

Jednostką obmiarową jest metr (m) cięcia nawierzchni piłą mechaniczną.. Jednostką obmiarową jest metr 
sześcienny (m3) załadunku gruzu. 

Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m3) wywozu gruzu na wysypisko z wszystkimi robotami 
towarzyszącymi. Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m3) odpłatności za składowanie (utylizacja) gruzu. 

8.  ODBIÓR ROBÓT Wymagania ogólne 

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

Wymagania dotyczące odbioru robót 

W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
poprawy na własny koszt. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostki obmiarowej 
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Cena jednostki obmiarowej rozbiórki elementów dróg i ogrodzeń zgodnie z pkt. 7 obejmuje: 

− wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
− pozyskanie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
− roboty przygotowawcze, 
− rozbiórka wszystkich materiałów wymienionych w pkt. 1.3, 
− załadunek i odwóz materiałów z rozbiórki na wysypisko, 
− koszty utylizacji, 
− zasypanie i zagęszczenie dołów po usuniętych elementach dróg, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
− uporządkowanie terenu robót. 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

― BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

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

― Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), 

― Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1206), 

― Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla 
których nie ma obowiązku  prowadzenia  ewidencji  odpadów,  oraz kategorii  małych  i średnich  
przedsiębiorstw,  które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735), 

― Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia 28.05.2002  r. w sprawie  listy rodzajów  odpadów,  które  
posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686), 

― Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), 

― Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639), 

― Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622), 

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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D.02.01.01. WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i   odbioru robót w  ramach realizacji   zadania:   

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku Miejskiego Klubu 
Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz 
przebudową części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB   stosowana   jest  jako dokument   przetargowy   i  kontraktowy   przy zlecaniu i  realizacji robót 

zgodnych z pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wykopów 

w gruntach nieskalistych z transportem na wysypisko. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.3.Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 

w osi nasypu lub wykopu. 

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

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

1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

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

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

1.4.9.Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

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

1.4.11.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 

1.4.12.Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.13.Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

I  = ρd s ρ/ds 

gdzie: 

ρd    - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m ), 
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ρds  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 

(Mg/m3). 

1.4.14.Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 

wzoru: 

U = d60 /d10 

gdzie: 

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

d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.15.Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

I  = E 2/E1 

gdzie: 

E1   - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 

E2   - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej

 warstwy zgodniez PN-S-02205:1998. 

1.4.16.Pozostałe  określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i z 

definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody  grup,  klas i kategorii  robót  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  dotyczących  przedmiotu  

zamówienia  podano  w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM 00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

Materiał  występujący  w podłożu  wykopu  jest gruntem  rodzimym,  który  będzie  stanowił  podłoże  

nawierzchni.  Zgodnie  z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien 

charakteryzować się grupą nośności G1   Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, 

należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1  zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. 

2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

 

 

 



 3 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205. 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

właściwości 

 
Jednostki 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  

− rumosz niegliniasty 
− żwir 

− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 

− żużel nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina 

gliniasta 
− rumosz gliniasty 

− żwir gliniasty 
− pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
− glina piaszczysta zwięzła, glina zwięzła, glina 

pylasta zwięzła 
ił, ił piaszczysty, ił pylasty bardzo 

wysadzinowe 
− piasek gliniasty 

− pył, pył piaszczysty 
− glina piaszczysta, glina, glina pylasta 

− ił warwowy 

2 
Zawartość cząstek 

≤ 0,075 mm 
≤ 0,02 mm 

 
% 

 
 
 

< 15 
< 3 

 
 
 

od 15 do 30 od 3 do 
10 

 
 
 

> 30 
> 10 

3 
Kapilarność bierna 

Hkb 
 

m 

 
 

< 1,0 

 
 

≥ 1,0 

 
 

> 1,0 

4 
Wskaźnik piaskowy 

WP 
 

 
 

> 35 

 
od 25 do 35 

 
 

< 25 

 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów stają się własnością Wykonawcy i powinny być wywiezione poza 

obszar pasa drogowego. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania wykopów powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

― koparki, 

― ładowarki, 

― spycharki, 

― samochody do wywozu gruntów, 

― inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport materiałów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), 

jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości i przedstawienia go Inżynierowi w celu akceptacji. 

Wykonawca zobowiązany  jest do wykonania Projektu technologii zabezpieczenia i odwodnienia wykopów  w 

czasie robót ziemnych. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 

naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 

odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przekopów kontrolnych i zabezpieczenia istniejących sieci w 

przypadku kolizji. 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia  wykonania  wykopu  musi umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w całym okresie trwania  

robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych  należy zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać przekrojom  poprzecznym  

spadki, umożliwiające  szybki  odpływ  wód z wykopu.  O ile w Dokumentacji  Projektowej  nie zawarto  innego  

wymagania,  spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy 

niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności  i sposobu odspajania  

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 

odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Wykonawca  jest zobowiązany  do wykonania  

przekopów,  rowów i  innych tymczasowych  konstrukcji  koniecznych  do odwodnienia terenu lub wykonania ujęć 

wody tak, aby teren prowadzenia robót nawierzchniowych był zawsze suchy. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 

minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 2. 

Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych 

1,00 

 

Jeżeli  grunty  rodzime  w wykopach  i miejscach  zerowych  nie spełniają  wymaganego  wskaźnika  

zagęszczenia,  to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 

2. 
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Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 2 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie 

gruntów  rodzimych,  to należy  podjąć  środki  w celu ulepszenia  gruntu  podłoża  (zgodnie  z dokumentacją  

projektową), umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania 

środki, o ile nie są określone w STWiORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205 załącznik B. 

Tablica 3. Wartości wtórnego modułu odkształcenia (E2). 

Powierzchnia robót ziemnych 120 

Górna warstwa o grubości 20cm 80 

Na głębokości od 20 do 50cm od 

powierzchni robót ziemnych 

 

60  

5.5. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 

rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 

wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 

spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót ziemnych,  wynikających  z niedotrzymania  podanych  powyżej  

warunków  obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej I STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,  

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

d) wykonanie przekopów kontrolnych, 

e) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

f) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. 5.2. 

6.3. Badania do odbioru korpusu drogowego 

6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 4.  
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Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 

m na 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m 

na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 

100 m 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 
Pomiar rzędnych powierzchni 

korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 
Pomiar równości powierzchni 

korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 

co 200 m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 

ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech 

punktach na 1000 m2 warstwy 

 

6.3.2.Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

6.3.3.Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.3.4.Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5.Pochylenie skarp 

Pochylenie  skarp  nie może różnić  się od pochylenia  projektowanego  o więcej  niż 10% wartości  pochylenia  

wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6.Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.7.Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.3.8.Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłużny   powierzchni   korpusu ziemnego   lub dna rowu, sprawdzony   przez pomiar niwelatorem   

rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm 

lub +1 cm. 

6.3.9.Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym w pkt. 5.2. 

W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik 

odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m3) wykonanych robót ziemnych z transportem urobku na wysypisko 

z wszystkimi robotami towarzyszącymi. 

Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m3) odpłatności za składowanie gruntu z wszystkimi robotami 

towarzyszącymi. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

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

8.2. Wymagania dotyczące odbioru robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 

przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 

W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

poprawy na własny koszt. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

− wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

− pozyskanie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przekopy kontrolne, 

− wykonanie wykopu z transportem urobku na wysypisko wraz z utylizacją, 

− zabezpieczenie skarp wykopów, 

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

− zagęszczenie powierzchni wykopu, 

− bieżące oczyszczanie dróg z nanoszonego gruntu, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 

− rekultywację terenu. 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

5. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

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

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D.03.03.02. DRENAŻ 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i  odbioru robót w  ramach realizacji   zadania:   

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku Miejskiego Klubu 
Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz 
przebudową części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczą 

wykonania robót drenażu zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 

podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

1.4.1.Dren - sączek podłużny z rur PCV o określonych szczelinach umieszczony w drenażu dla odebrania z 

obsypek wód podziemnych i zaskórnych i odprowadzenia ich do odbiornika, 

1.4.2.Drenaż – konstrukcja odwadniająca zbudowana z drenów, kruszywa i geotekstylii umieszczona w wykopie o 

ustalonym spadku podłużnym mająca za zadanie przejęcie wód gruntowych z otaczającej ja bryły gruntowej uraz 

podłoża drogowego 

1.4.3.Dreny pionowe – są to wiercone pionowo dreny wypełnione z zagęszczeniem grubym piaskiem bez 

przewodów rurowych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody  grup,  klas i kategorii  robót  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  dotyczących  przedmiotu  

zamówienia  podano  w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich transportu i składowania przedstawiono w STWiORB DM 00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

Materiały muszą zostać zaakceptowane przez Inżyniera. 
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2.2. Geowłóknina 

Tablica 1. Parametry geowłókniny 

Siła przy przebiciu (metoda CBR) kN min 22,5 

Wytrzymałość na rozciąganie: 

- wzdłuż 

 

kN/m 

 

min 

 

13 

Wydłużenie: 

- wzdłuż 

 

% 

 

max 

 

50 

Prędkość przepływu wody prostopadłego do płaszczyzny 

wyrobu 

m/s min. 0,10 

 

2.3. Materiał filtracyjny 

Jako materiał filtracyjny należy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu 16/63 mm. Kruszywo powinno spełniać 

wymagania normy PN-B 11112. 

2.4. Rury z PVC 

Należy zastosować rury z PVC o średnicy 110 mm oraz rurki drenarskie z PVC średnicy 110 mm. 

2.5. Studnie drenarskie 

Studzienka Ø400 mm powinna spełniać wymagania norm: PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2001. Studzienki 

rewizyjne drenarskie wykonane są z: 

a) kinet (podstawa studzienki z wyprofilowana kinetą) z (PE lub PP),  

b) rur karbowanych stanowiących komin studzienek (PVC-U), 

c) zwieńczeń z żeliwa lub PP. 

Zwieńczenie studzienek powinno być zgodne z normą PN-EN 124:2000. Uzupełnienie stanowią uszczelki 

elastomerowe do połączeń kielichowych. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu przedstawiono w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania drenażu francuskiego można użyć dowolnego rodzaju sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport materiałów i elementów 

Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 

a) opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 

b) zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,  

c) ochrony geosyntetyków przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 

d) niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić 

lub rozciąć geosyntetyk. 

Każda bela powinna być oznakowana. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Projekt Technologii i Organizacji Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości i przedstawienia go Inżynierowi w celu akceptacji. 

5.2. Wykonanie drenażu 

5.2.1.Wykonanie wykopu pod drenaż 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody ich wykonania (ręcznie lub mechanicznie) 

powinny być dostosowane  do głębokości wykopu, danych  geotechnicznych oraz posiadanego  sprzętu  

mechanicznego.  Wykopy  należy rozpoczynać  „od dołu” odcinka  dla zapewnienia  odpływu  wody. Szerokość  

wykopu  uwarunkowana  jest zewnętrznymi wymiarami drenażu, warunkami hydrogeologicznymi i rodzajem 

ubezpieczenia ścian i głębokością. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o 

szerokości, co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu 

wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu 

wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

5.2.2.Układanie bryły drenażu 

Konstrukcję   drenażu stanowi bryła kruszywa   łamanego   o  uziarnieniu   16/63 mm w  geowłókninie   o  

wymiarach 40x110 cm do której dodano rury drenarskie karbowane z PCV. 

Wykop o ścianach pionowych należy obłożyć geowłókniną i po ułożeniu rur drenarskich wypełnić podanym w 

dokumentacji kruszywem i zagęścić. 

Geowłókninę układać długością w poprzek wykopu, łączyć na zakład szerokości 40 cm i spinać szpilkami 

stalowymi. Czoła drenażu zamykać geowłókniną  na zamknięcie „pocztowe”  (jak paczki). Stosować  geotekstylia 

o parametrach zgodnych z dokumentacją Projektową. Wykonany drenaż należy przykryć 

mieszanką kruszywa naturalnego wg. PN-B 11111 z zagęszczaniem, do co najmniej 0,97, a w 

górnej warstwie 1,03. 

Układanie drenażu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu wykopu dla zaplanowanego odcinka robót. Gdy 

dnem wykopu płynie woda w dużych ilościach, układanie należy przerwać do czasu zmniejszenia się strumienia 

wody dla uniknięcia naruszenia stabilności dna wykopu. 
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5.2.3.Wykonanie studzienek drenarskich 

Studnia rewizyjna drenarska wykonana jest z rury PCV. 

W miejscu lokalizacji studni, na dnie wykopu przygotować warstwę 10 cm podsypki piaskowej i wypoziomować. 

Poziom dna studni znajduje się poniżej poziomu przyłączy rur. 

Przy głębokich wykopach, jak również transporcie na placu budowy należy korzystać z pomocy urządzeń 

dźwigowych. Ułatwiają to specjalne uchwyty, w które wyposażony jest każdy element studni. 

Kinetę należy ułożyć na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej i wypoziomować. 

Przykanaliki odprowadzające wodę z drenu do kanalizacji należy wykonać z rur PVC układanych na podsypce 

piaskowej i zasypanych piaskiem 20 cm nad poziom rury. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości wykonanych robót przedstawiono w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola przed wykonaniem robót 

Badanie obejmuje sprawdzenie właściwości kruszywa dla każdej partii dostawy pochodzącej z jednego źródła. 

Właściwości kruszywa muszą być zgodne z PN-B 11112. 

Geowłóknina musi posiadać Aprobatę techniczną. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania drenażu 

W czasie wykonywania drenażu francuskiego należy zbadać: 

― zgodność wykonywania drenażu z dokumentacją (lokalizację, wymiary, materiał), 

― zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr (m) wykonanego drenażu francuskiego. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty objęte niniejszymi STWiORB podlegają dwóm etapom odbioru robót dokonanym przez Inżyniera: 

― odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

― odbiorowi ostatecznemu. 
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8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór jak wyżej, dla drenu powinien być kolejno dokonany po: 

a) wykonaniu wykopu szczególnie dna z jego spadkiem podłużnym,  

b) rozłożenie i spięcie geowłókniny, 

c) budowa bryły drenarskiej i zapięcie na niej geowłókniny a szczególnie na początku i końcu ciągu, 

d) ułożenie przykanalików, 

e) wykonanie studni drenarskich. 

8.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót. Odbiór 

końcowy należy oprzeć na wynikach pomiarów kontrolnych, wynikach badań i oznaczeń laboratoryjnych, atestach 

jakościowych wbudowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych, wynikach odbioru robót zanikających oraz 

oględzinach w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, roboczą, STWiORB i ustaleniami Inżyniera. 

W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

poprawy na własny koszt. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jednostką obmiarową wykonanego i odebranego drenażu francuskiego po dokonaniu odbioru wg 

punktu 8. Cena jednostkowa obejmuje: 

a) wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

b) wykonanie wykopów wraz z odwozem gruntu z wykopu na wysypisko z utylizacją, 

c) zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  

d) wyznaczenie robót w terenie, 

e) wykonanie wykopów,  

f) wywóz gruntu, 

g) odpłatność za składowanie gruntu,  

h) ułożenie geowłókniny, 

i) ułożenie materiału filtracyjnego, 

j) ułożenie rurek drenarskich,  

k) ułożenie przykanalików, 

l) wykonanie studzienek drenarskich,  

m) uporządkowanie terenu robót, 

n) wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

3. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczenie
 wodoprzepuszczalności.  

4. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
5. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową. 
6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

7. PN-B 11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
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D.04.01.02. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 

1.  WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i   odbioru robót w  ramach realizacji   zadania: 

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku Miejskiego Klubu 
Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz 
przebudową części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 

Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  STWiORB  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót związanych  z wykonaniem  

profilowania  i zagęszczenia podłoża. 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami podanymi w STWiORB 

DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 

Kody  grup,  klas i kategorii  robót  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  dotyczących  przedmiotu  

zamówienia  podano  w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM 00.00.00. 

„Wymagania ogólne”. 

Rodzaje materiałów 

Materiały nie występują. 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt budowlany powinien być uzgodniony i zaakceptowany  przez Inżyniera. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Transport materiałów 

Grunt odspojony przy wykonywaniu podłoża należy przewozić w sposób uniemożliwiający wysypywanie się 

przewożonego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi. 

W wypadku wystąpienia zanieczyszczania dróg przewożonym materiałem Wykonawca podejmie środki w celu 

uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania dróg. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonywania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości i przedstawienia go Inżynierowi w celu akceptacji. 

Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 

profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 

atmosferycznych. 

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 

wykonaniem nawierzchni. 

Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Należy 

usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane 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 wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 

warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości zagęszczania podłoża (Is) 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni podłoża 1,00 
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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. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 

powinien przekraczać 2,2. 

Wartość modułu wtórnego powinna spełniać wymagania zawarte w PN-S-02205:1998 zgodnie z tabelą 2. 

Tablica 2. Wartości wtórnego modułu odkształcenia (E2). 

Powierzchnia robót ziemnych 120 (pod chodnikami 100) 

 

W przypadku występowania gruntów spoistych w podłożu, wartości wtórnego modułu odkształcenia nie bada się. 

Zalegające grunty spoiste należy doprowadzić do grupy nośności G1. 

Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania 

i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia gruntu potrzebnego do 

uzyskania wymaganego poziomu  nośności.  W przypadku  zagęszczania  walcami  statycznymi  wilgotność  

powinna  być zbliżona  do optymalnej, oznaczonej wg próby normalnej metodą I wg PN-B-04481. 

Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 

― w gruntach niespoistych ± 2%, 

― w gruntach mało i średnio spoistych + 0%, - 2%. 

W przypadku wymiany gruntu, nośność należy badać na warstwie ulepszonego podłoża. 

Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 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 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Badania w czasie robót 

6.1.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych zagęszczenia wyprofilowanego 

podłoża podaje tablica 3. 
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Tablica 3. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonaniu profilowania i zagęszczenia podłoża. 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań i pomiarów 

 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki porzeczne *) 10 razy na 1 km 

 

5 
Rzędne wysokościowe 

co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach, a na odcinkach 

krzywoliniowych co 10 m 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

 

7 
Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 

poziomych 

uwaga: na wjazdach badania wykonać wg zaleceń Inżyniera 

 

6.1.2.Szerokość profilowanego podłoża 

Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.1.3.Równość profilowanego podłoża 

Równość podłużną profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Równości poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.1.4.Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

6.1.5.Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać -2 cm, +0 cm. 

6.1.6.Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm. 

6.1.7.Zagęszczenie podłoża 

Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 

podanego w tablicy l. 

Jeśli  jako kryterium  dobrego  zagęszczenia  stosuje  się porównanie  wartości  modułów  odkształcenia,  to 

wartość  stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-

02205:1998, zał. B. nie powinna być większa od: 

− - dla gruntów sypkich Io ≤ 2,2, 

− - dla gruntów spoistych Io ≤ 2,0, 
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Wartość modułu wtórnego powinna spełniać wymagania zawarte w tablicy 2. 

Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania 

i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia gruntu potrzebnego do 

uzyskania wymaganego poziomu  nośności.  W przypadku  zagęszczania  walcami  statycznymi  wilgotność  

powinna  być zbliżona  do optymalnej, oznaczonej wg próby normalnej metodą I wg PN-B-04481. 

Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 

− - w gruntach niespoistych ± 2%, 

− - w gruntach mało i średnio spoistych + 0%, - 2%. 

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. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Sposób odbioru robót 

Badania  przy odbiorze  polegają  na sprawdzeniu  technicznych  dokumentów  kontrolnych  i przeprowadzeniu  

pomiarów  dla sprawdzenia wymogów podanych w punkcie 6. 

W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

poprawy na własny koszt. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania określające podstawę płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena za jeden metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego  i zagęszczonego podłoża po dokonaniu odbioru robót wg 

punktu 8 obejmuje: 

― wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

― zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

― dostarczenie niezbędnego sprzętu, 

― profilowanie podłoża, 

― zagęszczenie podłoża, 
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― zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopów, 

― ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopów, 

― odwóz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z utylizacją, 

― uporządkowanie terenu robót, 

― wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

― wykonanie pomiarów inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D.04.04.04. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE LUB Z ŻUŻLA 
WIELKOPIECOWEGO 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i  odbioru robót w  ramach realizacji   zadania:   

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku Miejskiego Klubu 
Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz 
przebudową części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem: 

― podbudowy z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm o grubości 
15cm. 

― podbudowy z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm o grubości 
25cm. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  lub z  żużla wielkopiecowego  
stabilizowanego mechanicznie – warstwa zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni 
drogowej. 

1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
normami i z definicjami zamieszczonymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody  grup,  klas i kategorii  robót  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  dotyczących  przedmiotu  
zamówienia  podano  w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM 00.00.00 
"Wymagania ogólne". 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inżyniera. 
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2.2. Kruszywo 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo łamane. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Materiałem do wykonania podbudowy z żużla wielkopiecowego kawałkowego stabilizowanego  mechanicznie 
powinna być mieszanka kruszywa sortowanego i/lub kruszywa niesortowanego, spełniająca wymagania niniejszej 
specyfikacji. Kruszywo powinno pochodzić z przeróbki wolno ostudzonego żużla hutniczego. Kruszywo powinno 
być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych  i bez domieszek  spieków  metalicznych.  Kruszywo  nie może  
zawierać  składników  zagrażających  środowisku  lub zdrowiu. Do wykonania podbudowy zasadniczej z żużla 
wielkopiecowego można użyć dodatkowo kruszywa łamanego w celu uzyskania  wymaganej  krzywej  uziarnienia.  
Do wykonania  podbudowy  pomocniczej  z żużla  wielkopiecowego  można  użyć dodatkowo kruszywa 
naturalnego (piasku, pospółki i żwiru) w celu uzyskania wymaganej krzywej uziarnienia. 

Materiały użyte do wykonania robót powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. 

2.2.1.Uziarnienie kruszywa 

Wymiar największego ziarna nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Należy 
zastosować żużel wielkopiecowy o uziarnieniu 0/63 zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

2.2.2.Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 

Tabela 1. Właściwości kruszyw łamanych 

 
 
 

Lp. 

 
 

Wyszczególnienie właściwości 

Podbudowa 
pomocnicza i 

warstwa z kruszywa 
stabilizowanego 
mechanicznie 

 
 

Podbudowa 
zasadnicza 

 
 

Badania według 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 12 od 2 do 10 PN-B-06714-15 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 10 5 PN-B-06714-15 

3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż 40 35 PN-B-06714-16 

4 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej 

niż 
 
1 

 
1 

PN-B-04481 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I 

lub II wg PN-B-04481, % 
 

od 30 do 70 
 

od 30 do 70 
BN-64/8931-01 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej 

niż 

 
 

50 
 

35 

 
 

35 
 

30 

 
 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 
5 

(żużel - 8) 
3 

(żużel - 6) 
PN-B-06714-18 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, 

%(m/m), nie więcej niż 
 

10 
 
5 

PN-B-06714-19 

9 
Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej 

niż 
- 

(żużel - 3) 
- 

(żużel - 1) 
PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 

10 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 

więcej niż 
 

1 (żużel - 4) 
 

1 (żużel - 2) 
PN-B-06714-28 

11 
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 

60 

 
 

80 
120 

 
PN-S-06102 
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2.3. Woda 

Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-B-32250. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy 

Wykonawca  przystępujący  do wykonania  podbudowy  z kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  powinien  
wykazać  się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

4.2. Transport kruszywa 

Transport kruszywa może odbywać się  samochodami   samowyładowczymi   w  sposób zabezpieczający   je  
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości i przedstawienia go Inżynierowi w celu akceptacji. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy układać na odpowiednio przygotowanym 
podłożu. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad zaakceptowanych 
przez Inżyniera. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

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

Minimalna grubość warstwy podbudowy z żużla wielkopiecowego 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. 

Mieszanka  kruszywa  powinna  być rozkładana  w warstwie  o jednakowej  grubości,  takiej,  aby jej ostateczna  
grubość  po zagęszczeniu  była równa  grubości  projektowanej.  Warstwa  podbudowy  powinna  być rozłożona  
w sposób  zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

W miejscach,  gdzie  widoczna  jest segregacja  kruszywa  należy  przed  zagęszczeniem  wymienić  kruszywo  na 
materiał  o odpowiednich właściwościach. 

5.5. Zagęszczenie podbudowy 

Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi gładkimi. W ostatniej fazie zagęszczania 
należy sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami przy zachowaniu 
wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 

Zagęszczenie kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia. 

a) Nośność podbudowy po jej zagęszczeniu powinna odpowiadać warunkom podanym w tabeli 2. 

Tabela. 2 Wymagania dla nośności warstwy podbudowy 

Podbudowa z kruszywa o wskaźniku nośności 
wnoś 

nie mniejszym niż 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą 
o średnicy 30 cm, MPa 

pierwsze obciążenie, E1 drugie obciążenie, E2 
120 100 180 
80 60 120 

Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla 
przyrostu obciążenia  od 0,15÷0,25 MPa, a końcowy nacisk 0,45 MPa. 

b) wskaźnik zagęszczenia Io mierzony płytą VSS powinien mieć wartość nie większą niż 2,2. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
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 STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.2. Badania przed rozpoczęciem robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
podbudowy i wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt.2.3. 
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6.3. Badania w czasie robót 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 

 
600 2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 2 1000 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

6.3.1.Uziarnienie mieszanki 

Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dziennej działce 
roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. 

6.3.2.Wilgotność mieszanki 

Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17; do kontroli należy pobierać 2 próbki z każdej dziennej 
działki roboczej. Wilgotność  mieszanki powinna  odpowiadać wilgotności  optymalnej,  określonej wg próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda   II).     Odchylenia   od     wilgotności   optymalnej   nie     powinny   
przekraczać  wartości:   +0%,-2%. 

6.3.3.Właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2 należy badać dla każdej 
partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane losowo w 
obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Tabela 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m na łukach; w osi jezdni i na jej 
krawędziach 6 Ukształtowanie osi w planie*) 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

6.4.1.Szerokość podbudowy 

Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach, co 100 m. Szerokość 
podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
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6.4.2.Równość podbudowy 

Kontrola  równości  w przekroju  podłużnym  mierzona  4-metrową  łatą zgodnie  z BN-68/8931-04  co 100 m; 
dopuszczalne nierówności pod łatą 10 mm. 

Kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne 
odchyłki pod łatą 10 mm. 

6.4.3.Spadki poprzeczne 

Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomicą, co 100 m. 

Dopuszczalne odchyłki spadku ± 0,5%. 

6.4.4.Rzędne wysokościowe 

Kontrola rzędnych niwelety za pomocą instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyłki -1 cm, +0 cm. 

6.4.5.Ukształtowanie osi podbudowy 

Kontrola  ukształtowania  osi podbudowy  w planie  sprawdzana,  co 100 m oraz dodatkowo  w punktach  
głównych  łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 
o więcej niż ± 5 cm. 

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 
pkt. 6.3. powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm to Wykonawca powinien 
na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną głębokość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołożenie materiału i ponowne zagęszczenie. 

6.5.2.Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość 
zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach i ponowne 
zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy na koszt Wykonawcy. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką  obmiarową  jest jeden metr kwadratowy   (m2)  wykonanej  i  odebranej  podbudowy   z  kruszywa  
łamanego stabilizowanego mechanicznie lub podbudowy z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty  uznaje  się za wykonane  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową  i STWiORB,  jeżeli  wszystkie  badania  i 
pomiary  z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
poprawy na własny koszt. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie lub podbudowy z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie po dokonaniu odbioru robót 
wg punktu 8. obejmuje: 

― wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

― zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

― prace pomiarowe i przygotowawcze, 

― zakup i transport kruszywa, 

― przygotowanie kruszywa, 

― rozłożenie kruszywa, 

― profilowanie, 

― zagęszczenie, 

― utrzymanie warstwy, 

― wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 

― uporządkowanie terenu Robót. 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

a) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

b) PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

c) PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

d) PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

e) PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

f) PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

g) PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

h) PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

i) PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromowąPN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

j) PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 

k) PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
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l) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

m) PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

n) BN/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

o) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

p) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 1997. 
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D.04.06.01. PODBUDOWA Z BETONU POPIOŁOWEGO 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i   odbioru robót w  ramach realizacji   zadania:   

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku Miejskiego Klubu 
Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz 
przebudową części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem podbudowy 

z betonu popiołowego. 

Zakres obejmuje wykonanie podbudowy z betonu popiołowego o wytrzymałości 5 MPa, grubości 15cm lub 20cm, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Beton popiołowy - stwardniała masa betonowa, w której spoiwem są popioły lotne z węgla kamiennego lub 

aktywne popioły lotne z węgla brunatnego (ew. wapna lub cementu) oraz wody, a w razie potrzeby również 

dodatków ulepszających. 

1.4.2.Podbudowa z betonu popiołowego - część nośna konstrukcji nawierzchni, składająca się z jednej lub 

większej liczby warstw z betonu popiołowego. 

1.4.3.Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

normami i z definicjami zamieszczonymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody  grup,  klas i kategorii  robót  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  dotyczących  przedmiotu  

zamówienia  podano  w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM 00.00.00 

"Wymagania ogólne". 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 

Inżyniera. 
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2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiORB oraz z 

aprobatami technicznymi IBDiM. 

2.2.2.Materiały wchodzące w skład betonu popiołowego 

Do wykonywania betonu popiołowego stosuje się następujące składniki: 

a) kruszywo naturalne (piasek, żwir, mieszanka), kruszywo łamane z kamieni naturalnych, kruszywo 

sztuczne w postaci żużla wielkopiecowego lub kruszywa spiekanego: łupkoporytu, agloporytu i 

keramzytu, odpowiadające wymaganiom normy PN- S-06103. Krzywe uziarnienia kruszywa powinny 

się mieścić w polu korzystnego uziarnienia. 

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 

 

I - kruszywo drobnoziarniste, II - kruszywo gruboziarniste. Pole zakreskowane - obszar optymalnego uziarnienia 

kruszywa stosowanego w przypadku konieczności dopuszczenia ruchu bezpośrednio po zagęszczeniu podbudowy 

b) spoiwo w postaci: 

― popiołów lotnych z węgla kamiennego odmiany PKb (jako składnik kruszywa lub wypełniacza) 

lub odmiany PKa (jako dodatek pucolanowy do materiałów wiążących), 

― popiołów lotnych aktywnych z węgla brunatnego, odmiany PBc (jako spoiwo). 

Dopuszcza się stosowanie jako dodatków pucolanowych nieaktywnych popiołów lotnych z węgla brunatnego 

odmiany PBa i PBb, gdy zawartość w nich SO3 jest mniejsza niż 2% (m/m) wapna niegaszonego lub 

suchogaszonego względnie cementu portlandzkiego klasy 32,5, które mogą być użyte jako spoiwo zamiast 

popiołów lotnych, 

c) wodę, czystą i pozbawioną zanieczyszczeń, 

d) dodatki ulepszające (stosowane w uzasadnionych przypadkach):  
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― emulsję asfaltową wolnorozpadową lub średniorozpadową, 

― chlorek wapniowy, 

― wodorotlenek sodowy, 

― inne dodatki, po sprawdzeniu ich skuteczności działania. 

2.2.3.Beton popiołowy 

Beton popiołowy należy zaprojektować z materiałów określonych w punkcie 2.2.2. 

Przy ustalaniu właściwego składu mieszanki, należy uwzględnić następujące czynniki: 

a) dobór kruszywa   o  właściwościach   podanych   w  p.  2.2.2, przy czym uziarnienie   w  

przedziałach   I  lub II 

b) wg rysunku 1 uzyskiwać można także z połączenia materiałów o różnym uziarnieniu; 

c) zawartość w mieszance odpowiedniej ilości popiołów lotnych z węgla kamiennego odmiany PKa; 

d) zawartość w mieszance odpowiedniej ilości aktywnych popiołów lotnych z węgla brunatnego 

odmiany PBc, bądź wapna lub cementu; 

e) niezbędną  ilość wody ustaloną  na podstawie  optymalnej  wilgotności  mieszanki  i z 

uwzględnieniem  naturalnej wilgotności składników; 

f) zastosowanie dodatków ulepszających w ilościach orientacyjnych: emulsji asfaltowej w ilości 3% 

(m/m) bądź chlorku wapniowego lub wodorotlenku sodowego w ilości od 0,5% (m/m) do 1,5% 

(m/m), w stosunku do mieszaniny kruszywa i popiołów  lotnych.  Dodatek  emulsji  asfaltowej  

stosuje  się w celu zmniejszenia  nasiąkliwości  i zwiększenia  odporności  na zamrażanie-odmrażanie 

betonu  popiołowego, a pozostałe dodatki, jak: chlorek  wapnia  bądź wodorotlenek  sodu  - w celu 

przyspieszenia twardnienia i podwyższenia wytrzymałości szczególnie w okresach, gdy temperatury 

powietrza mogą spadać poniżej 10oC. 

Orientacyjną zawartość podstawowych składników w mieszankach przyjmuje się następująco: 

― kruszywo dobrane wg rysunku 1 w ilości od 60% (m/m) do 80% (m/m); 

― popioły lotne z węgla kamiennego odmiany PKa lub PKb w ilości od 10% (m/m) do 35% 

(m/m); 

― aktywne popioły lotne z węgla brunatnego PBc w ilości od 5% (m/m) do 12% (m/m) lub wapno 

w ilości od 4% (m/m) do 6% (m/m), bądź cement w ilości od 5% (m/m) do 8% (m/m). 

Należy zwracać uwagę, aby w mieszance na dolną warstwę podbudowy zawartość SO3  nie była większa niż 3% 

(m/m), a na górną warstwę podbudowy nie większa niż 2% (m/m). 

Ostateczne proporcje składu mieszanki uzależnia się od uzyskiwanych wytrzymałości na ściskanie i 

mrozoodporności. Wymagane wytrzymałości na ściskanie próbek betonu popiołowego w zależności od rodzaju 

warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej podano w tablicy 1. 

Miarodajne  (obowiązujące)  przy projektowaniu  składu  betonu  są wytrzymałości  R 42 i R 42 , zaś R 3 i R 14 

mają  character pomocniczy.  Określenie  R 3 umożliwia  przyspieszenie  projektowania  mieszanki,  a R 14 

informuje  o szybkości  twardnienia betonu. 

Na dolną warstwę podbudów należy stosować kruszywa według uziarnienia mieszczącego się w przedziale I lub II 

wg rysunku 1, natomiast na górną warstwę podbudowy dla dowolnego obciążenia ruchem - kruszywa o 
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uziarnieniu mieszczącym się w polu II wg rysunku 1. W przypadku dróg o obciążeniu ruchem lekkim lub średnim 

dopuszcza się projektowanie górnej warstwy z kruszywem o uziarnieniu mieszczącym się w polu I wg rysunku 1. 

 

Tablica 1. Wymagania techniczne dla podbudowy z betonu popiołowego 

 Wytrzymałość na ściskanie 
próbek nasyconych wodą 

Wytrzymałość po 14 
cyklach 

Lp. po 3 dniach 
przyspieszonego dojrzewania 
t 
R 3  [MPa] 

po 14 dniach 
pielęgnacji 
m 
R 14   [MPa] 

po 42 dniach 
pielęgnacji 
m 
R 42    [MPa] 

zamrażania - 
odmrażania 
zo 
R 42  [MPa] 

1 5 ÷ 8 ≥ 2,5 5 ÷ 8 ≥ 4 

 

Projektowanie składu mieszanki betonu popiołowego obejmuje: 

a) ustalanie krzywej uziarnienia kruszywa, 
b) ustalanie optymalnej zawartości popiołów lotnych z węgla kamiennego, 
c) ustalanie optymalnej zawartości aktywnych popiołów lotnych z węgla brunatnego bądź wapna lub 

cementu,  
d) ustalanie zawartości dodatków ulepszających, 
e) oznaczanie gęstości kruszywa, 
f) oznaczanie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu i wilgotności optymalnej mieszanki 

kruszywa z popiołami lotnymi, 
g) wstępne ustalanie składu mieszanki, 
h) obliczanie ilości składników na 1 m3 mieszanki, 
i) obliczanie ilości składników na 1 m2 warstwy, 
j) wykonanie próbek, 
k) oznaczanie wytrzymałości na ściskanie próbek betonu popiołowego,  
l) ustalanie ostatecznego składu mieszanki. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu popiołowego powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

― mieszarek stacjonarnych lub betoniarek - do mieszania składników betonu popiołowego, 

― układarek do rozkładania mieszanki, 

― przewoźnych zbiorników na wodę, 

― walców wibracyjnych lub statycznych, względnie płyt wibracyjnych do zagęszczania podbudowy, 

― zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania 
podbudowy w miejscach trudno dostępnych. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

4.2. Transport materiałów 

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

Cement  luzem  należy  przewozić  cementowozami,  natomiast  cement  workowany  można  przewozić  

dowolnymi  środkami transportu, w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem. 

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości i przedstawienia go Inżynierowi w celu akceptacji. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Podstawowe 

czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

� roboty przygotowawcze, 

� wykonanie podbudowy z betonu popiołowego, 

� roboty wykończeniowe. 

5.3. Wykonanie podbudowy 

5.3.1.Przygotowanie podłoża 

Podbudowa z betonu popiołowego powinna być wykonana na odpowiednio przygotowanym podłożu, które 

powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D.04.01.02. 

5.3.2.Wytwarzanie i układanie mieszanki 

Mieszanie kruszywa z popiołami lotnymi i wodą oraz ewentualnymi dodatkami ulepszającymi należy wykonać w 

betoniarkach lub mieszarkach stacjonarnych zapewniających jednorodność mieszanki. 

Ustalając skład mieszanki należy uwzględnić wilgotność naturalną składników. 

Podbudowę wykonuje się w temperaturze ≥ 5oC oraz w okresie suchym, ale nie później niż do października 

włącznie. 

Mieszankę należy układać mechanicznie. Mieszanka powinna być ułożona ściśle do przewidzianego profilu 

podbudowy z zapasem  na zagęszczenie,  określonym w czasie  budowy.  W celu utrzymania  prawidłowego  

profilu  w czasie  układania  i 

zagęszczania oraz w celu zabezpieczenia krawędzi podbudowy stosuje się prowadnice. 

5.3.3.Zagęszczenie mieszanki 

Zagęszczenie mieszanki powinno być zakończone w dniu jej ułożenia. Zagęszczenie wykonuje się w sposób 

mechaniczny, np. płytami wibracyjnymi lub walcami wibracyjnymi bądź walcami statycznymi. 

Zagęszczenie  rozpoczyna  się przy wilgotności  optymalnej  z dopuszczalną  odchyłką  ± 2%. Wskaźnik  

zagęszczenia  Is   na budowie nie powinien być mniejszy niż 1,03 maksymalnego zagęszczenia. 

5.3.4.Pielęgnacja podbudowy 

Zagęszczoną mieszankę poddaje się pielęgnacji jednym z niżej podanych sposobów, przez: 
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― spryskanie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg na 1 m2 podbudowy, 

― spryskanie preparatami powłokowymi, jak przy powierzchniowej pielęgnacji betonu, 

― przykrycie warstwą bitumiczną o grubości min. 3 cm. 
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Ruch pojazdów ogumionych można dopuścić nie wcześniej niż po 30 dniach po zagęszczeniu warstwy 

podbudowy, z wyjątkiem warstw wzmacniających o dobranym uziarnieniu (pole zakreskowane na rysunku 1), po 

których dopuszcza się ruch miejscowy bezpośrednio po zagęszczeniu. 

5.3.5.Układanie warstw bitumicznych na podbudowie 

Układanie warstw bitumicznych nawierzchni na podbudowie z betonu popiołowego wykonuje się nie wcześniej niż 

po 30 dniach od zagęszczenia  mieszanki. W przypadku sprzyjających warunków  atmosferycznych  

(bezdeszczowa pogoda, temperatura powyżej 15oC) można ten okres skrócić do 20 dni. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

― uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 

zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

― wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt 2. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Wytyczenie robót 1 raz Wg pkt 5 

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pkt 5 

3 Uziarnienie i wilgotność kruszywa 1 raz dziennie Wg PN-S-06103 

4 
Wytrzymałość na ściskanie próbek 

betonu popiołowego 
Seria 6 próbek z dziennej 

działki roboczej 
Wg tab. 1 

5 Sprawdzenie podłoża Ocena ciągła Wg PN-S-06103 

6 Zagęszczenie mieszanki 
W jednym miejscu na dziennej 

działce roboczej 
Jw. 

7 Grubość warstw podbudowy 
W miejscach badania 

zagęszczenia mieszanki 
± 10% projektowanej grubości 

 
8 

 
Szerokość podbudowy 

W 3 miejscach dziennej 
działki roboczej 

-5 cm do +20 cm szerokości 
projektowanej 

9 
Równość w profilu podłużnym i przekroju 

poprzecznym 

Profil podłużny i przekrój 
poprzeczny w każdym 

hektometrze 

 
Wg PN-S-06103 

 

6.4. Badania odbiorcze 

W czasie odbioru sprawdza się co najmniej: 

a) grubość warstw podbudowy w dwóch miejscach na każdym kilometrze wg tab. 2, lp. 7,  

b) szerokość podbudowy w trzech miejscach na każdym kilometrze wg tab. 2, lp. 8, 
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c) równość  w profilu  podłużnym,  równość  w przekroju  poprzecznym  raz na każdym  hektometrze  

łatą profilową  z poziomicą, wg tab. 2, lp. 9, 

d) nośność podbudowy, przy czym charakterystyka nośności podbudowy powinna być następująca: 

A.1. Moduły odkształcenia podbudowy 

Moduły odkształcenia podbudowy powinny być większe niż 200 MPa. 

Oznaczanie modułów odkształcenia na podbudowie z betonów popiołowych przeprowadza się po upływie co 

najmniej 30 dni od dnia ich wykonania  i w temperaturze  dojrzewania  powyżej  15oC.  W przypadku  temperatur  

niższych  niż 15oC  badania przeprowadza się po kilkumiesięcznych okresach twardnienia mieszanki. 

A.2. Ugięcia górnej warstwy podbudowy 

Ugięcia górnej warstwy podbudowy mierzone ugięciomierzem belkowym po okresach twardnienia mieszanki jak w 

A.1, przy nacisku na bliźniacze koło samochodu 50 kN, wielkości maksymalnych ugięć sprężystych nie powinny 

przekraczać 1,0 mm. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej podbudowy z betonu 

popiołowego. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty  uznaje  się za wykonane  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową  i STWiORB,  jeżeli  wszystkie  badania  i 

pomiary  z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

poprawy na własny koszt. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej podbudowy z betonu popiołowego po dokonaniu odbioru 

robót wg punktu 8. obejmuje: 

― wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

― zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

― prace pomiarowe i przygotowawcze, 

― zakup i transport materiałów, 

― wykonanie podbudowy z betonu popiołowego według wymagań dokumentacji projektowej i STWiORB, 
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― utrzymanie warstwy, 

― wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 

― uporządkowanie terenu Robót. 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego. 
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i   odbioru robót w  ramach realizacji   zadania:   

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku Miejskiego Klubu 
Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz 
przebudową części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
z brukowej kostki betonowej. 

Zakres obejmuje: 

― wykonanie  nawierzchni  z kostki brukowej betonowej podwójne „T”, koloru czerwonego lub szarego 
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 

― wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej, koloru żółtego grub. 8 cm na 
podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Kostka betonowa brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w procesie produkcji. 

1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe - zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami 
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody  grup,  klas i kategorii  robót  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  dotyczących  przedmiotu  
zamówienia  podano  w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Kostka betonowa 

Warunkiem  dopuszczenia  do stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w budownictwie  drogowym  jest 
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posiadanie  aprobaty technicznej. Dopuszcza się zastosowanie kostki brukowej spełniającej wymagania normy 
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań. 

Należy zastosować kostkę grubości 8 cm koloru zgodnego z Dokumentacją Projektową. 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. 

2.2.1.Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych  przez producenta 

Dopuszczalne odchyłki 

Grubość kostki 

mm 

Długość 

mm 

Szerokość 

mm 

Grubość 

mm < 100 
≥ 100 

± 2 
± 3 

± 2 
± 3 

± 3 
± 4 

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być ≤ 3 mm. 

 

Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli maksymalne wymiary kostki przekraczają 300 mm) 

Długość pomiarowa mm Maksymalna wypukłość mm Maksymalna wklęsłość mm 

300 
400 

1,5 
2,0 

1,0 
1,5 

 

2.2.2.Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.2.2.1.Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających 

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania  kg/m2 

 
3 

 
D 

Wartość średnia ≤ 1,0 
przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 

 

2.2.2.2.Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa. 
Żaden pojedynczy 

wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 
250 N/mm długości rozłupania. 

2.2.2.3.Trwałość (ze względu na wytrzymałość) 

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane działaniu normalnych warunków zewnętrznych zachowują 
zadowalającą trwałość (wytrzymałość) pod warunkiem spełnienia wymagań wytrzymałości na rozciąganie przy 
rozłupywaniu (pkt. 2.2.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji. 

2.2.2.4.Odporność na ścieranie 

 
Klasa 

 
Oznaczenie 

Wymaganie 
Pomiar wykonany wg zał. G 
normy (na szerokiej tarczy 
ściernej) 

Pomiar wykonany wg zał. H 
normy (na tarczy Böhmego) 

3 H ≤ 23 mm ≤ 20000 mm3/5000 mm2 
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2.2.2.5.Odporność na poślizg/poślizgnięcie 

Betonowe  kostki brukowe  wykazują  zadowalającą  odporność  na poślizg/poślizgnięcie  pod warunkiem,  że ich 
górna powierzchnia nie była szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni. 

Jeżeli wyjątkowo wymagane jest podanie wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie, to należy zastosować 
metodę badania opisaną w załączniku I normy i zadeklarować wartość minimalną odporności na 
poślizg/poślizgnięcie. 

2.2.3.Aspekty wizualne 

•  Wygląd 

Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J normy, nie powinna 
wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski. 

W przypadku  dwuwarstwowych  kostek brukowych,  ocenianych  zgodnie  z załącznikiem  J normy,  nie 
dopuszcza  się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami. 

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i nie są 
uważane za istotne). 

•  Tekstura 

Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być 
opisana przez producenta. 

Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, 

powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez 
odbiorcę. 

(Uwaga:  Różnice  w jednolitości  tekstury  kostek  brukowych,  które  mogą  być spowodowane  nieuniknionymi  
zmianami  we właściwościach surowców i przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za istotne). 

•  Zabarwienie 

W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element. 

Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, 

powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez 
odbiorcę. 

(Uwaga:  Różnice  w jednolitości  zabarwienia  kostek  brukowych,  które  mogą  być spowodowane  
nieuniknionymi  zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za 
istotne). 

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-EN 197-
1. 

2.3.2.Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 
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Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3.Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN EN 1008. 

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  wybarwienie.  Powinny  to być barwniki nieorganiczne. 

2.4. Piasek 

Należy zastosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B 11113. 

2.5. Cement 

Należy zastosować cement spełniający wymagania normy PN-EN 197-1. Cement należy transportować zgodnie z 
wymaganiami BN-88/6731-08. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

− betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

− wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min. 

0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w 
folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości i przedstawienia go Inżynierowi w celu akceptacji. 
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5.2. Podłoże 

Przed wykonaniem   nawierzchni   z  kostki brukowej   betonowej   należy przygotować   podłoże zgodnie ze  
STWiORB D 04.04.04 oraz D 04.04.05. Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy 
niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Podsypka 

Kostki należy układać na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm po zagęszczeniu. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Warstwa podbudowy 

W dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa podbudowy, jej wykonanie 
powinno być zgodne z warunkami określonymi   odpowiednio dla rodzaju w STWiORB D-04.04.00 „Warstwy 
podbudowy” lub w SST D-04.01.01 „Dolne warstwy podbudów” . 

5.5. Układanie kostki betonowej 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce 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  materiałem  do wypełnienia  i zamieść  nawierzchnię.  
Nawierzchnia  z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytkowania. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
aprobatę techniczną. Niezależnie  od posiadanego aprobaty,  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). 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2 i 
wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
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6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1.Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi STWiORB. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta: 

− o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 

− o szerokości powyżej 3 m:  ± 2 cm, szerokości koryta: ± 5 cm. 

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 5.3 niniejszej STWiORB. 

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z betonowych  kostek  brukowych  polega  na stwierdzeniu  
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej STWiORB: 

− 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 z kostki betonowej 

6.4.1.Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonej 
nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m nawierzchni. Dopuszczalny prześwit 
pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2.Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie   przekroju poprzecznego   dokonywać   należy szablonem   z  poziomicą,   co  najmniej raz  na  
każde 150 do 300 m2   nawierzchni  i w miejscach  wątpliwych,  jednak  nie rzadziej  niż co 50 m. Dopuszczalne  
odchylenia  od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednotka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki betonowej. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
poprawy na własny koszt. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki betonowej po dokonaniu odbioru wg 
punktu 8 obejmuje: 

― wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

― zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów, 

― prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

― wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

― ułożenie i ubicie kostki, 

― wypełnienie spoin, 

― uporządkowanie terenu robót, 

― przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów. 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

― PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań. 

― PN-EN-197-1 Cement. Część I skład, wymagania i kryteria  zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

― PN EN 1008 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania próbek 

― BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

― PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

― PN-B-06250 Beton zwykły 

― PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

― PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku 

― PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

― PN-B 11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych; piasek. 

― BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

― BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i  odbioru robót w  ramach realizacji   zadania:  

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku Miejskiego Klubu 
Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz 
przebudową części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z humusowaniem  
i obsianiem mieszanką traw. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Humus - ziemia roślinna (urodzajna). 

1.4.2.Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy. 

1.4.3.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody  grup,  klas i kategorii  robót  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  dotyczących  przedmiotu  
zamówienia  podano  w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM 00.00.00 
"Wymagania Ogólne". 

2.2. Humus 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna 
i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach  wątpliwych  Inżynier  może zlecić  wykonanie  badań  w celu stwierdzenia,  że ziemia  urodzajna  
odpowiada następującym kryteriom: 

1. optymalny skład granulometryczny: 

― frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 – 18 % 
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― frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 – 30 % 

― frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm 45 – 70 % 

2. zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg 

3. zawartość potasu (K2O) > 30 mg 

4. Kwasowość pH ≥ 5,5. 

2.3. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować 
mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

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

― równiarek, 

― walców, 

― drobny sprzęt pomocniczy. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1.Transport humusu 

Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

W trakcie załadunku humusu Wykonawca powinien usunąć z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie 
itp. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości i przedstawienia go Inżynierowi w celu akceptacji. 

5.2. Humusowanie 

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 10 cm po zagęszczeniu. 
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Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.3. Obsianie nasionami traw 

Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie. 

Obsianie powierzchni skarp trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w 
okresie wiosny lub jesieni. 

Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni w ilości 6 kg/1000 m2, a po rozsypaniu 
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni. 

Wykonawca   powinien podjąć wszelkie środki, aby  zapewnić prawidłowy   rozwój ziarn trawy po  ich  wysianiu. 
W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności ze STWiORB, oraz na sprawdzeniu 
daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Świadectwa jakości nasion tracą 
ważność - licząc od daty wystawienia świadectwa - po upływie 9 miesięcy. 

Inżynier na podstawie pomiarów i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakości wykonanych robót i ich zgodności z 
Dokumentacją 

Projektową oraz wymaganiami podanymi w Specyfikacji pkt.5. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaową jest metr kwadratowy (m2) wykonanego humusowanie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier na zasadach określonych w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne. 

W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
poprawy na własny koszt. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za jednostkę obmiarową humusowania wraz z obsianiem trawą po dokonaniu odbioru wg pkt. 8 obejmuje: 

― wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

― zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów, 

― roboty ziemne wraz z transportem, 

― humusowanie, 

― bsianie mieszanką traw, 

― nawożenie, 

― podlanie wodą i pielęgnacja, 

― oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 

― uporządkowanie terenu robót (wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce 
przystosowane do składowania poza terenem budowy), 

― wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

― PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 



 1 

D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i   odbioru robót w  ramach realizacji   zadania:    

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku Miejskiego Klubu 
Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz 
przebudową części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu ustawienie 
krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem. 

Zakres robót obejmuje: 

― ustawienie krawężników drogowych 15x30x100 cm na ławie betonowej oraz podsypce cementowo-
piaskowej, 

― ustawienie  krawężników  drogowych  najazdowych  15x22x100  cm na ławie betonowej oraz podsypce 
cementowo- piaskowej, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych od jezdni, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2.Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na 
grunt. 

1.4.3.Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 

1.4.4.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w 
STWiORB DM00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4 ”Określenia podstawowe”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

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

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody  grup,  klas i kategorii  robót  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  dotyczących  przedmiotu  
zamówienia  podano  w STWiORB DM 00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inżyniera. 

2.3. Krawężniki betonowe 

Do wbudowania należy użyć krawężniki drogowe betonowe  z jednego lub różnych rodzajów betonów - uliczne, 
prostokątne ścięte a także krawężniki najazdowe. 

Krawężniki powinny spełniać wymogi PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań – dla 
krawężnika betonowego do stosowania z solą odladzającą  w warunkach mrozu. 

Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny, jednowarstwowy, gatunku I. Krawężniki należy 
wykonać z betonu, spełniającego następujące wymagania: 

a) klasa nie niższa niż B 30 (C 25/30), 

b) nasiąkliwość nie większa niż 5%, 

c) mrozoodporność nie niższa niż F 150, 

d) ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większą niż 3 mm. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarów (od wymiarów nominalnych krawężników betonowych): 

― długość ±1%,≥4mm i ≤10mm, 

― dla powierzchni  ±3%,≥3mm i ≤5mm, 

― dla innych części ±5%,≥3mm i ≤10mm 

Właściwości fizyczne i mechaniczne : 

a) Wytrzymałość na zginanie min 5 MPa – tolerancje: każdy pojedynczy wynik >4MPa 

b) Odporność na poślizg – zadawalająca, 

c) Trwałość odporności na poślizg – zadawalająca, 

d) Odporność na warunki atmosferyczne  wg Zał. D PN-EN 1340 Ubytek masy po badaniu :wartość średnia 
≤1,0kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m2 

e) Odporność na ścieranie – klasa odporności 

Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na podstawie  oględzin  elementu  poprzez  pomiar  
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być 
równe i proste. Tekstura  i kolor  powierzchni  górnej  (licowej)  powinny  być jednorodne  - porównywalne  z 
próbkami  dostarczonymi  przez Producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę. 

2.4. Piasek 

Woda powinna być odmiany “1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Należy zastosować piasek naturalny 
spełniający wymagania normy PN-B 11113. 
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2.5. Cement 

Cement na podsypkę CEM I klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien spełniać 
wymagania PN EN-206-1. Cement należy transportować zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 

2.6. Materiały do posadowienia krawężników 

Krawężniki należy posadowić na ławie betonowej z oporem. 

Do wykonania ławy należy zastosować beton klasy C 12/15 spełniający wymogi normy PN EN-206-1. Do 
wykonania betonu na ławę należy użyć: 

― cement portlandzki klasy 32,5N wg PN-EN 197-1, 

― kruszywo wg PN-B 06712, 

― wodę wg PN-EN 1008. 

2.7. Masa zalewowa 

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

2.8. Woda 

Woda powinna być odmiany “1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do ustawienia krawężnika betonowego 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

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

― wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

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

Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka 
transportowego. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
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Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem  i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości i przedstawienia go Inżynierowi w celu akceptacji. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławę 

Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać   wymiarom   ławy w  planie z  uwzględnieniem   w  szerokości   dna 
wykopu konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według normalnej 
metodyProctora. 

5.3. Ława betonowa 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. 

Beton  rozścielony  w szalowaniu  powinien  być wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  ław należy  
wykonywać  zgodnie  z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczą masą zalewową. 

5.4. Ustawienie krawężników 

Ustawianie  krawężników  na ławie betonowej  wykonuje  się na podsypce  cementowo-piaskowej  o grubości  5 
cm po zagęszczeniu. 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, i powinno wynosić 12cm, na zjazdach 3cm, na przejściach dla pieszych 0cm. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

5.5. Wypełnianie spoin 

Spoiny  krawężników  nie powinny  przekraczać  szerokości  1 cm. Spoiny  należy  wypełnić  zaprawą  
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1.Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, 
zgodnie z ustaleniami PN- EN 1340 Krawężniki betonowe. 

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. 

Kontrolne badanie laboratoryjne: Ocenę przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i 
metody badań. 

6.2.2.Badania pozostałych materiałów 

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

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2.Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 
mogą wynosić 

± 1 cm na każde 100 m ławy.  

b) Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 

 − dla wysokości ± 10% wysokości 
projektowanej,  

 

− dla szerokości ± 10% szerokości 
projektowanej. 

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

c) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m 
wykonanej ławy. 
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6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

 

a) dopuszczalne  odchylenia  linii krawężników  w poziomie  od linii projektowanej,  które wynosi  ±  1 
cm na każde100 m ustawionego krawężnika, 

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

c) równość  górnej  powierzchni  krawężników,  sprawdzane  przez  przyłożenie  w dwóch  punktach  
na każde  100 m 

d) krawężnika,  trzymetrowej  łaty, przy czym  prześwit  pomiędzy  górną  powierzchnią  krawężnika  i 
przyłożoną  łatą nie może przekraczać 1 cm, 

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

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jeden metr (m) ustawionego krawężnika betonowego na ławie betonowej oraz 
podsypce cementowo- piaskowej. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny ) wykonanej ławy betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Sposób odbioru robót 

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

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

― wykonanie koryta pod ławę, 

― wykonanie ławy, 

― wykonanie podsypki. 

W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
poprawy na własny koszt. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 



 7 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano zgodnie z wymaganiami STWiORB DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m3 ławy betonowej obejmuje: 

― prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

― zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów, 

― wykonanie koryta pod ławę, 

― wykonanie szalunku, 

― wykonanie ławy, 

― przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. Cena wykonania 1m 
krawężnika betonowego obejmuje: 

― prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

― zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów, 

― wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

― ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 

― wypełnienie spoin zaprawą cementową, 

― wypełnienie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową, 

― zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

― uporządkowanie terenu robót, 

― wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

― PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań . 

― PN EN 1008 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania próbek 

― PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

― PN-EN-197-1 Cement. Część I skład, wymagania i kryteria  zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

― BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

― PN-EN206-1 Beton. Cześć I, Wymagania właściwości produkcja i zgodność 
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― PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

― BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 

― PN-B-06050 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 

― BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

― PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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D.08.03.01 OBRZEŻE BETONOWE 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i   odbioru robót w  ramach realizacji   zadania:   

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku Miejskiego Klubu 
Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz 
przebudową części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem obrzeży 

betonowych 8x30 cm na ławie z klińca kamiennego grubości 5 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Obramowanie  chodników  – umocnienie  bocznych  krawędzi  chodnika  wykonane  z obrzeży  betonowych  

lub innych materiałów. 

1.4.2.Obrzeża   chodnikowe   -  prefabrykowane   belki betonowe   rozgraniczające   jednostronnie   lub  

dwustronnie   ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.3.Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu. 

1.4.4.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w 

STWiORB DM00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody  grup,  klas i kategorii  robót  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  dotyczących  przedmiotu  

zamówienia  podano  wSTWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM 00.00.00. 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Obrzeża betonowe 

Należy zastosować betonowe obrzeża chodnikowe o wymiarach 8x30cm odpowiadające wymaganiom PN-EN 

1340:2004. Beton obrzeży powinien spełniać następujące wymagania: 
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― klasa nie niższa niż C 25/30, 

― nasiąkliwość nie większa niż 5%, 

― mrozoodporność nie niższa niż F 150, 

― ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większą niż 3 mm. Dopuszczalne 

odchyłki wymiarów (od wymiarów nominalnych): 

― długość ±1%,≥4mm i ≤10mm 

― dla powierzchni  ±3%,≥3mm i ≤5mm 

― dla innych części ±5%,≥3mm i ≤10mm 

Właściwości fizyczne i mechaniczne: 

― Wytrzymałość na zginanie min 5 MPa – tolerancje: każdy pojedynczy wynik >4Mpa 

― Odporność na poślizg –zadawalająca 

― Trwałość odporności na poślizg –zadawalająca 

― Odporność na warunki atmosferyczne  wg Zał. D PN-EN 1340 Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 

≤1,0kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m2 

― Odporność na ścieranie – klasa odporności I 

Wygląd: bez rys i odprysków, nie dopuszcza się rozwarstwień w elementach  warstwowych. 

Tekstura  i zabarwienie:  powinno  być porównywalne  z próbkami  dostarczonymi  przez  Producenta,  

zatwierdzonymi  przez odbiorcę. 

2.3. Kliniec 

Należy zastosować kliniec kamienny spełniający wymagania normy PN-B 11112. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport obrzeży 

Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą być przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  po osiągnięciu  przez 

beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
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Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem  i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 

przed wysypaniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości i przedstawienia go Inżynierowi w celu akceptacji. 

5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom 

ławy w planie. 

5.3. Wykonanie 

Obrzeża betonowe ustawia się na wykonanej ławie z klińca kamiennego o grubości zgodnej z Dokumentacją 

Projektową. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie 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 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 STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

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. Pomiary długości i 

głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, 

zgodnie z ustaleniami PN- EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje 

się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
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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 ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) ławy - 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 długości 

obrzeża, 

― wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jeden metr (m) ustawionych i odebranych obrzeży betonowych na ławie z klińca 

kamiennego. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty  uznaje  się za wykonane  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową  i STWiORB,  jeżeli  wszystkie  badania  i 

pomiary  z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

poprawy na własny koszt. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonane koryto, 

− wykonana podsypka. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

 

9.2. Cena jednostkowa 

Cena za metr (m) ustawionego i odebranego obrzeża betonowego na ławie z klińca kamiennego obejmuje: 

― wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

― zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów, 

― roboty przygotowawcze, 

― wykonanie koryta, 

― wykonanie ławy z klińca kamiennego, 

― ustawienie obrzeży, 

― obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem, 

― uporządkowanie terenu robót, 

― wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

3. PN-B-06250 Beton zwykły 

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

6. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

7. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 

8. BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni   dróg, ulic, 

parkingów  i  torowisk 

9. BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni   dróg, ulic, 

parkingów  i  torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 



 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STANDARDOWE) 
 
 
 
 

Kod CPV 45262300-4 
BETONOWANIE 

 
 
 

Kod CPV 45262311-4 
BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z inwestycją pod nazwą:  
“Zmiana sposobu uŜytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku 
Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z 
Oddziałami Integracyjnymi oraz przebudowa części budynku Miejskiego Klubu 
Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z zagospodarowaniem terenu i 
infrastrukturą techniczną.” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.  
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 
betonowych i Ŝelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– wykonaniem rusztowań, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takŜe 
podanymi poniŜej: 
Beton zwykły – beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych. 
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Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG 
(np. Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa). 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą 
PN-EN 12300-3:2001. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano 
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w obiektach 

kubaturowych 
Roboty betonowe i Ŝelbetowe naleŜy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz 
oraz podstawy prawne ich sporządzania podano w ST „Wymagania Ogólne” Kod CPV 
45000000-7. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania 

i skła-dowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
2.2. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1. Cement – wymagania i badania 
Do wykonania betonów klasy B30 i B40 powinien być stosowany cement portlandzki CEM I 
(bez dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. 
Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 
– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 
– zawartość alkaliów do 0,6%, 
– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 
– zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%, 
– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%. 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2002. Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej naleŜy przeprowadzić 
kontrolę obejmującą: 
– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 
– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 
– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 
– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 
– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niŜ 8 mm 



 4 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko 
twardniejącym, większej niŜ 20% cięŜaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść 
w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez 
sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaŜą 
niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone 

na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 
KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
2.2.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorod-nością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na 
umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość 
podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być 
większe niŜ: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie 

pro-stopadłej do kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
 Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane 
w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają 
wymaga-nia dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych – do 16%, 
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• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) 

nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego 
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić 
w granicach: 
– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) 

nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 

zanie-czyszczeń obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001,  

PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa 

wyników jego pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania 
specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez 
Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) 
i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg 
normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
2.2.3. Woda 

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych moŜna 
stosować wodociągową wodę pitną. 
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Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
– napowietrzająco-uplastyczniających, 
– przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej 
lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
2.3. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie 

nie większy niŜ 20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy 
PN-EN 206-1:2003, 

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 
tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna 
być większa niŜ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych 

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną, 
ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 
w/c w mieszance moŜna skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B-25 i B-30, 
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B-35 i wyŜszych. 
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Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie 
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10 st. 
C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 
206-1:2003 nie powinna przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm, 
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem 

przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 

w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
– metodą Ve-Be, 
– metodą stoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi 
w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– ±10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka 
opadowego. 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) 

i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów 
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 

Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
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Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 
nie większej niŜ 10. 

JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wy-magania ogólne”, Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 
Do wykonywania robót betonowych naleŜy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze: 
3.2.1. Dozowanie składników 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane 
wagowo. 
3.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych). 
3.2.3. Transport mieszanki betonowej 
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych naleŜy stosować mieszalniki 
samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie 
samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
3.2.4. Podawanie mieszanki 

Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy do podawania 
mieszanek plastycznych. Dopuszcza się takŜe przenośniki taśmowe jednosekcyjne do 
podawania mieszanki na odległość nie większą niŜ 10 m. 
3.2.5. Zagęszczanie 
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 
6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia krzyŜującymi się w płaszczyźnie poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002 
• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK 

co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 
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• Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz 
napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 

• Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosamochody wyposaŜone 
we wsypy umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie 
do ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć 
identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 

• Do kaŜdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy 
zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 

4.3. Magazynowanie kruszywa 
Kruszywo naleŜy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłoŜu 
w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 
4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
4.4.1. Masę betonową naleŜy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani 

zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego. 
Masę betonową moŜna transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). 

Ilość gruszek naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych 
ani wywrotek. 
4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 
Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących 
warunków: 
– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej 
– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niŜ 1 m/s 
– kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niŜ 18° przy transporcie do góry i 

12° przy transporcie w dół 
– przenośnik powinien być wyposaŜony w urządzenie do równomiernego wysypywania 

masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy 
czym zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy 
betonowej. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-
7, pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej 
przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
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– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, 
a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych 

w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 
i PN-B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który moŜe zapewnić Ŝądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz 
w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 
2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji 
umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
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Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości 
do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, 

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 

– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi 
w płaszczyźnie poziomej, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 
5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 
20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 
i uzgodnionych z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 
w Projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona 
być prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie 
z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilŜenie wodą.   
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20 st. C, czas 
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułoŜonego betonu. 
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ 
plus 5 st. C, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 
betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35 st. C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy 
wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
5.5. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5 st. C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co 
najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-
1:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.7. Rusztowania 
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Rusztowania naleŜy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez 
Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. 
Rusztowania mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. 
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 
geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. 
Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane 
za strzałką konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem cięŜaru 
układanego betonu. 
Wykonawca powinien przedłoŜyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki 
robocze rusztowań. 

Całkowita rozbiórka rusztowań moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie naleŜy rozbierać stopniowo, pod ścisłym 
nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Terminy 
rozdeskowania konstrukcji naleŜy ustalić według PN-B-06251. 
5.8. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 
naleŜy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 
podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciąŜenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań moŜna uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 
Styki, gdzie nie moŜna zastosować połączenia na pióro i wpust, naleŜy uszczelnić taśmami z 
tworzyw sztucznych albo pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 
styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 

45000000-7, pkt 6. 
6.2. Badania kontrolne betonu 
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Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm 
w liczbie nie mniejszej niŜ: 
– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m3 betonu, 
– 3 próbki na dobę, 
– 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w okresie krótszym niŜ od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania 
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym 
lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie 
z normą PN-EN 206-1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160 mm 
i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 
normy PN-EN 206-1:2003. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
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powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 
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Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003: 

 
Rodzaj  
badania 

Metoda badania  
według 

Termin lub częstość  
badania 

1) Badanie cementu 
– czasu wiązania 
– stałość objętości 
– obecności grudek 
– wytrzymałości 

 
PN-EN 196-3:2006 

j.w. 
PN-EN 196-6:1997 
PN-EN 196-1:2006 

Bezpośrednio przed 
uŜyciem kaŜdej 
dostarczonej partii 

2) Badanie kruszywa 
– składu ziarnowego 
– kształtu ziaren 
– zawartości pyłów 
– zawartości zanieczyszczeń 
– wilgotności 

 
PN-EN 933-1:2000 
PN-EN 933-3:1999 
PN-EN 933-9:2001 
PN-EN 933-7:2000 
PN-EN 1097-6:2002 

j.w. 

3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczęciu robót 
i w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

SKŁADNIKI 
BETONU 

4) Badanie dodatków i domieszek PN-EN 480 i Aprobata 
Techniczna 

 

Urabialność PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu robót 

Konsystencja j.w. Przy projektowaniu  
recepty i 2 razy  
na zmianę roboczą 

MIESZANKA 
BETONOWA 

Zawartość powietrza j.w. j.w. 

1) Wytrzymałość na ściskanie na 
próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty 
i po wykonaniu kaŜdej 
partii betonu 

2) Wytrzymałość na ściskanie  
– badania nieniszczące 

PN-B-06261 W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy 
w okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 m3 
betonu 

4) Mrozoodporność j.w. j.w. 

BETON 

5) Przepuszczalność wody j.w. j.w. 

 
 
6.3. Kontrola deskowań i rusztowań 
Badania elementów rusztowań naleŜy przeprowadzić w zaleŜności od uŜytego materiału 
zgodnie z: 
– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
KaŜde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru 
powinny być: 
– klasy drewna i jego wady (sęki) 
– szczelność deskowań w płaszczyznach i naroŜach wklęsłych 
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości załoŜonych 
w projekcie technologicznym deskowań: 
a) rozstaw Ŝeber ± 0,5%, lecz nie więcej niŜ o 2 cm, 
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
c) róŜnice w grubości desek ± 0,2 cm, 
d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niŜ 0,5 cm, 
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e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 

– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niŜ – 0,5 cm, 
– + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niŜ + 2 cm, 
– - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niŜ + 0,5 cm. 

W kaŜdym rusztowaniu w czasie odbioru naleŜy sprawdzić: 
– rodzaj materiału (klasę drewna – nie naleŜy stosować do rusztowań klasy niŜszej niŜ 

K27), 
– łączniki i złącza, 
– poziomy górnych krawędzi przed obciąŜeniem i po obciąŜeniu oraz krawędzie dolne, 
– efektywność stęŜeń, 
– przygotowanie podłoŜa i sposób przekazywania nacisków na podłoŜe. 

Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieŜącej kontroli geodezyjnej 
podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontaŜu (sprawdzenie wpływu zdjęcia 
rusztowań i deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej). 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 
Objętość konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej oblicza sić w m3 (metr sześcienny). 
Do obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według 
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym 
lub mniejszym od 6 cm2. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-

7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej 
specyfikacji. 

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać, Ŝe roboty 
betoniarskie zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną (szczegółową). 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny roboty naleŜy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy przedstawić je do 
ponownego odbioru. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
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Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeŜeli taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 
– dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
robót betoniarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, 
oraz dokonać oceny wizualnej. 

Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań 
są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
– jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie 
do odbioru, 

– jeŜeli odchylenia od wymagń nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości 
konstrukcji zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 

– w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, wykonawca zobowiązany 
jest usunąć wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie 
i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
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– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub 
Ŝelbetowej po uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych robotach betoniarskich. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 

I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót betoniarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót 
betoniarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych lub kwoty 
ryczałtowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– montaŜ rusztowań z pomostami i deskowań, 
– przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz 

z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
– demontaŜ deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych i urządzeń, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
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– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i 

stałości objętości. 
4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego uŜytku. 
6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 – jw. – 
7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody 

pobierania próbek. 
9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody 

pomniejszania próbek laboratoryjnych. 
10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 
11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 – jw. – 
12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: 

WyposaŜenie podstawowe i wzorcowanie. 
13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje 

powtarzalności i odtwarzalności. 
14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczenie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewowa. 
15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 – jw. – 
16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: Oznaczenie 

składu ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit ba-dawczych. 
17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 
18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 – jw. – 
19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu. 
20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w 
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 – jw. – 
22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw. 
23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 – jw. – 
24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Ozna-

czenie zawartości muszli – Zawartość procentowa muszli w kru-
szywach grubych. 
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25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego. 

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym. 

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie 
w strumieniu powietrza). 

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 

29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 – jw. – 
31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 – jw. – 
32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 – jw. – 
33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 – jw. – 
35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania. 
36. PN-EN 934-2:2002/A1:2005 – jw. – 
37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 – jw. – 
38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: 

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
39. PN-EN 480-1:2006(u)  – jw. – 
40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: 

Oznaczanie czasu wiązania. 
41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: 

Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki 
betonowej. 

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: 
Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: 
Analiza w podczerwieni. 

44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: 
Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

46. PN-EN 480-12:2006(u)  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 
12: Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do beto-nu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004  – jw. – 
50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005  – jw. – 
51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 – jw. – 
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52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – 
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące – 
Oznaczanie liczby odbicia. 

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 – jw. – 
55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły 

wyrywającej. 
56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości 

fali ultradźwiękowej. 
57. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez 

zastąpienia) 
58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
59. PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podsta-wowa. 
63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział 

i główne parametry. 
64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania 

stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja. 

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 
ramowe. 

66. PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w 
deskowaniach i rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur – Wymagania i 
metody badań. 

67. PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Terminologia. 
68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Wymagania. 
69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Badania. 
70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i 

zapewnienie jakości. 
 
10.2. Ustawy 
– 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 zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118 z późn. zmianami). 
 
10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 
z późniejszymi zmianami). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne 
Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, wydanie 
ITB nr 240/82. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 
1990 rok. 
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WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z inwestycją pod nazwą:  
“Zmiana sposobu uŜytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku 
Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z 
Oddziałami Integracyjnymi oraz przebudowa części budynku Miejskiego Klubu 
Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z zagospodarowaniem terenu i 
infrastrukturą techniczną.” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.  
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inŜynieryjnego. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót związanych z: 
– przygotowaniem zbrojenia, 
– montaŜem zbrojenia, 
– kontrolą jakości robót i materiałów. 
 Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, 
konstrukcje szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z 
wyposaŜeniem i obsługą obiektów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 40 
mm. 
Zbrojenie niespręŜajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 
napręŜeń w sposób czynny. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.1. Stal zbrojeniowa 
2.1.1.  Asortyment stali zbrojeniowej 
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Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy 
PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna 
IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 8÷10 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 
– wydłuŜenie (min) w % 10 
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących 
parametrach: 
– średnica pręta w mm 6÷32 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 355 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 
– wydłuŜenie (min) w % 20 
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o 
następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 5,5÷40 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 
– wydłuŜenie (min) w % 24 
– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących 
parametrach: 
– średnica pręta w mm 5,5÷40 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 
– wydłuŜenie (min) w % 22 
– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, 
w którym mają być podane: 
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– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej, 
– masa partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie do kaŜdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
2.2. Drut montaŜowy 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, 
w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP 
i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
5.1. Organizacja robót 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
zbrojarskie. 
 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
5.2.1. Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 

normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 

5.2.2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 
lub mechanicznie bądź teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 

MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
5.2.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu 
mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 
5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 
Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna 
na nim połoŜyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na 
budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 
mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
 W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. 
 Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. 
5.3. MontaŜ zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie 
i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal 
pokrytą co najwyŜej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
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 Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 
słonej wody. 
 Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu Ŝelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
 SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1 mm, uŜywa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych naleŜy stosować drut 
o średnicy 1,5 mm. 
 W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów 
naroŜnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
 Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy 
pobrać z róŜnych miejsc kręgu. 
 Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. 
 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podano poniŜej. 
Usytuowanie prętów: 
– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 

zmniejszenia grubości otuliny, 
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
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– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable naleŜy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości 
mierzone w przekroju poprzecznym). 
NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%, 
– liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej 

ich liczby na tym pręcie, 
– róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
– róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną 
ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnoŜoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali uŜytej na 
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie 
uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora 
nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
– rozstawu strzemion, 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
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– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
– montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z 

dokumentacją projektową i niniejszą ST, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy 

i usunięcie ich poza teren budowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty Ŝebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe 

wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/  
/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
 2. BI 8/92 poz. 38  
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
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Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 



 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 (STANDARDOWE) 
 
 
 
 
 
 

Kod CPV 45450000-6 

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA  
ŚCIAN BUDYNKÓW 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
“Zmiana sposobu uŜytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku 
Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z 
Oddziałami Integracyjnymi oraz przebudowa części budynku Miejskiego Klubu 
Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z zagospodarowaniem terenu i 
infrastrukturą techniczną.” 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) 
ścian budynków.  

1.3. Zakres stosowania ST 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.  
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych 
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian 
(przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót 
termomodernizacyjnych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoŜy i wymagań dotyczących 
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy: 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i 
składający się, minimum, z następujących składników: 
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
– materiału do izolacji cieplnej, 
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 

warstwa zawiera zbrojenie, 
– warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i 
podłoŜa. 
Systemy BSO moŜna podzielić ze względu na: 

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 
– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie 

mechaniczne, 
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 

krzemianowy, silikonowy), 
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– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające.  

PodłoŜe – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. MoŜe być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoŜe lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający 
im wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoŜa. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoŜa, na przykład kołki rozporowe i profile.  
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ 
na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na 
działanie alkaliów. 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 
jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub 
siatki metalowe.  
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 
warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje równieŜ systemowi fakturę i barwę.  
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki 
naroŜne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – słuŜą 
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
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– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. 
Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty dociepleniowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej  

i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 
– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili 

dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej 
złoŜonych – rozwinięcia poszczególnych elewacji,  

– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 
– rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 
– rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze 

stolarką, podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i 
innymi elementami elewacyjnymi. 

 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 

kraju pochodzenia, daty produkcji. 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych róŜnic, dotyczących wymagań dla 

poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. NaleŜy je uwzględnić przy 
przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.  
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2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 
roztwór szkła wodnego) stosowany, zaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa, do jego 
przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy 
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.  

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na 
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, 
zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoŜa, zróŜnicowany 
zaleŜnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na 
klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest takŜe 
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stoŜek pomiarowy): 10 
±1 cm. 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 

80-036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do 
wysokości 25 m powyŜej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 
kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zaleŜnie od 
rodzaju podłoŜa, wysokości budynku i połoŜenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą 
łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub 
frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji 
boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane 
są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 
ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niŜszą w porównaniu ze 
styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o 
podwyŜszonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na 
cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego 
określa norma PN-EN 13164, 

– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych 
powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części 
powyŜej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w 
kaŜdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zaleŜnie 
od właściwości podłoŜa, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny 
mineralnej określa norma PN-EN 13162, 

– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 

2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. WyposaŜone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krąŜki 
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,  

– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, słuŜące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 
akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (takŜe włókna) masa, nanoszona na 
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 
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2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)  
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 
– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche 

zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo moŜliwości barwienia, 
zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i 
odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. 
ZaleŜnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w róŜnych grubościach i fakturach 
powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, Ŝłobiony), 

– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 
gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w 
przypadku tynków mineralnych, 

– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z 
dodatkiem Ŝywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
ZaleŜnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w róŜnych grubościach i fakturach 
powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany,  

– masy silikonowe – oparte na bazie Ŝywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków 
krzemianowych. 

2.2.8. Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, 
stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, słuŜące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoŜa za pomocą 
kołków rozporowych,  

– naroŜniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), słuŜące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 
(naroŜników budynków, ościeŜy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) słuŜące do 
wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeŜnicami),  

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, słuŜące do 
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

– taśmy uszczelniające – rozpręŜne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeŜnicami, 
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 
izolacji termicznej, 

– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyŜszonym 
oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura  
~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,  
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– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montaŜu z BSO. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyŜej 
elementów.  

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być 
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu 
są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do 
Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty 
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 

pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
(pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania:  
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000 – 7, pkt. 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
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3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń 
transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duŜe 
pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, 
pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), takŜe w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materiały, 

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – 
szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni 
płyt (boniowanie), 

3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krąŜków termoizolacyjnych),  

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni, 

3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury 
traserskie itp.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i 
transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewoŜone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposaŜonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu naleŜy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO naleŜy: 
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– wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów 
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć 
zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych 
dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,  

– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 

– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i 
ubytki, 

– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
montaŜu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i 
przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  

– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoŜa, przede wszystkim 
tynki wewnętrzne i jastrychy,  

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoŜa pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać ocenę podłoŜa, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej 
tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyŜowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoŜa oraz przyczepności istniejących powłok 
za pomocą rylca. 
Próba zwilŜania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoŜa za pomocą mokrej szczotki, 
pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zaleŜne są od 
rodzaju podłoŜa (konstrukcje murowe, Ŝelbetowe monolityczne, Ŝelbetowe prefabrykowane, 
tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w 
pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej naleŜy odwołać się do norm 
dotyczących rodzaju podłoŜa występującego na docieplanym obiekcie). 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoŜliwić uzyskanie 
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoŜa na obiekcie. 

Kontroli wymaga takŜe wytrzymałość powierzchni podłoŜy. Dotyczy to przede 
wszystkim podłoŜy istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i 
malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości naleŜy wykonać jej 
badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). 
MoŜna takŜe wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoŜa próbek materiału 
izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagają podłoŜa (warstwowe) ścian wykonanych w technologii 
wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega 
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 
 

5.4. Przygotowanie podłoŜa 
ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót 
zasadniczych: 
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– oczyścić podłoŜe z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoŜa, 

– usunąć nierówności i ubytki podłoŜa (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoŜa; odczekać do jego wyschnięcia, 
– w przypadku istniejących podłoŜy usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 

tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 
szczotkami, metoda strumieniowa (róŜne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) naleŜy 
dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoŜa, powstałe ubytki wypełnić 
zaprawą wyrównawcza, 

– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoŜa, przewidziane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty naleŜy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25C, 
brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest 
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem 
opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy 
zawierają odmiany materiałów, umoŜliwiające wykonywanie prac w warunkach 
podwyŜszonej wilgotności powietrza i obniŜonej temperatury powietrza (nocnych 
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia naleŜy uwzględnić w 
specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.5.1. Gruntowanie podłoŜa 
ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta systemu naleŜy nanieść 
środek gruntujący na całą jego powierzchnię.  

5.5.2. MontaŜ płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montaŜu płyt naleŜy wyznaczyć połoŜenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuŜ niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w 
skrajnych otworach). Zamocować takŜe profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – 
zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zaleŜnie od równości 
podłoŜa, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – 
punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej naleŜy 
zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie naleŜy dopuszczać do 
zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy 
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji 
termicznej poprzez ścisłe ułoŜenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji 
lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie 
z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niŜ 24 godziny po zakończeniu klejenia, 
naleŜy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zaleŜna jest od grubości płyt 
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoŜa. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji 
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termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a 
następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeŜa, krawędzie naroŜników budynku i 
ościeŜy, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej, naroŜników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy naroŜnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałoŜyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 
kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
ZaleŜnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.5.6. MontaŜ elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  

5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 
wcześniej, niŜ po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zaleŜnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 
projektową . Sposób wykonania tynku zaleŜny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i 
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – 
zaleŜnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na 
powstawanie napręŜeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich naleŜy 
unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniŜej 30. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoŜa. 

6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 
2.2. niniejszej ST.  

6.2.2. Ocena podłoŜa 
Badanie stanu podłoŜa naleŜy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 
5.4. niniejszej ST. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zaleŜy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
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szczególnie waŜna jest bieŜąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy 
to przede wszystkim: 

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoŜa – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montaŜu profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia 
szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i 
połączeń, 

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu 
kołków rozporowych, połoŜenia talerzyków (krąŜków) wobec płaszczyzny płyt (w 
płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, 
zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości 
warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania 
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie 
zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niŜ 0,2 mm, 

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie 
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,  
– malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoŜa, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, Ŝe przygotowane podłoŜa nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, 
a uŜyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót naleŜy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania 
producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 
10.1., a takŜe „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 
zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
 M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem 
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cienkowarstwowym, naleŜy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.  
 Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 
następujących granicach: 

Odchylenie powierzchni  
i krawędzi od kierunku Kategoria 

tynku 

Odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii 
prostej 

pionowego poziomego 

Odchylenie  
przecinających się płaszczyzn 

od kąta przewidzianego  
w dokumentacji 

III nie większe niŜ 3 mm i w 
liczbie nie większej niŜ 3 na 
całej długości łaty kontrolnej 
2 m  

nie większe niŜ 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niŜ 6 mm 
w pomieszczeniach 
powyŜej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niŜ 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niŜ 6 mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

nie większe niŜ  
3 mm na 1 m 

Obowiązują takŜe wymagania: 
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 

promienia nie powinny być większe niŜ 7 mm, 
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 

powinny być większe niŜ 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej 
wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO 

powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na 
jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, moŜliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym.  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od 
wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.  

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów 
większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię 
ościeŜy, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeŜy mierzonych w 
świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 
 
 
 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych naleŜy przygotowanie 
wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoŜa, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie 
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. NaleŜy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) moŜna zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) naleŜy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania naleŜy 
powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
uŜytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
oraz dokonać oceny wizualnej. 
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Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny 
zostać odebrane. W takim przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeŜeli to moŜliwe, naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, trwałości i 
szczelności ocieplenia, zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uŜytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej 
jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
 
 
 
 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
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Rozliczenie robót ociepleniowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
ociepleniowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
– ocenę i przygotowanie podłoŜa, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 

elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
– gruntowanie podłoŜa, 
– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoŜa lub mocowanie za pomocą profili 

mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
– szlifowanie powierzchni płyt, 
– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zaleŜnie od systemu i 

projektu robót ociepleniowych, 
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 

elementów dekoracyjnych (profili), 
– wyznaczenie przebiegu i montaŜ profili, listew naroŜnikowych, ochronnych, brzegowych, 

dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, 
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych 
pasów siatki zbrojącej itp., 

– wyznaczenie przebiegu i montaŜ (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z 
ukształtowaniem połączeń w naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem 
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych 
prac, gruntowaniem, malowaniem. 

– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn 
kolorystycznych) – tynki, okładziny, ewent. malowanie, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i 
ewentualnych zanieczyszczeń, 

– uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 

Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
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– likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 

niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 
oddzielnej płatności.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 
13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów Ŝelbetowych. 

Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 

porowatego. Wymagania i badania. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe wykonywane na 

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

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 

2003 roku z późniejszymi zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 

30 kwietnia 2004 r.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 

poz. 177 z późn. zmianami). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 
U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków Warszawa 2002 r. 

– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003 r. 

– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003 r. 

– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 
2003 r. 

– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZłoŜone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 
06.09.2002 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne 
część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie 
zbliŜenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów 
budowlanych. 









Kosze gabionowe 
 
Konstrukcja modułowa ścian gabionowych pozwala na zmianę przekroju konstrukcji  
i dostosowania jej do zwiększającej się wysokości.  
 

 

 
Gabiony są konstrukcjami inżynierskimi, projektowanymi jako ściany oporowe 
zapobiegające osuwaniu się ziemi lub innych materiałów skalnych bez ryzyka 
przewrócenia się konstrukcji lub jej zsunięcia oraz bez ryzyka uszkodzenia 
fundamentów. Konstrukcja modułowa ścian gabionowych pozwala na zmianę 
przekroju konstrukcji i dostosowania jej do zwiększającej się wysokości. Właściwa dla 
pojedynczych koszy wytrzymałość zapewnia stabilność konstrukcyjną i wymiarową, 
dając jednocześnie, jeśli zachodzi taka potrzeba, pewien poziom elastyczności 
w ramach ruchów podłoża i jego osiadania. Takie konstrukcje są zwykle nachylone 
pod kątem 6 stopni i mogą być budowane w układach schodkowych w zależności od 
indywidualnych wymogów. W zależności od rodzaju wypełnienia, zastosowania 
I potrzeby estetyki konstrukcji siatki gabionowe dostępne są w różnych średnicach 
drutu. Istnieje możliwość obsiewania konstrukcji ścian gabionowych rośliną pnącą 
u spodu lub na stopniach ściany.  
 
Wymiar standardowych koszy gabionowych  

Długość [m] Szerokość [m] Wysokość [m] 

1 1 0,5 lub 1 

1,5 1 0,5 lub 1 

2 1 0,5 lub 1 

3 1 0,5 lub 1 

4 1 0,5 lub 1 

5 1 0,5 lub 1 

 

Powyższa tablica odnosi się do standardowych rozmiarów; wymiary niestandardowe 
dostępne są jako wielokrotność rozmiaru oczka.  
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Specyfikacja materiałowa  

Powłoka ocynkowana lub Zincalu Super 

Oczko Średnica drutu 
Powłoka 

antykorozyjna siatki 
okres użytkowania 

76,2 mm x 76,2 mm 3 mm lub 4,55 mm 
cynk 460g/m2 lub 

ZnAl350g/m2 
> 70 lat w łagodnym środowisku 

 
Powłoka ocynk + powłoka PVC.  

oczko Średnica drutu 
Powłoka 
antykorozyjna 

PVC stal nierdzewna  okres użytkowania 

76,2 mm x 76,2 mm 
2,7 mm/3,20 mm lub 
3,80 mm/4,30 mm 

cynk min. 240 g/m2 
z powłoką PVC  
o grubości 0,25 mm 

kolor zielony 
RAL 7037 

2,00 mm Type 
304 S31 

>120 lat w łagodnym 
środowisku 

 

ZASTOSOWANIE 
 
Stosowane do budowy ścian oporowych, zabezpieczenia skarp oraz do wzmacniania 
brzegów morskich i rzek, a także jako mury wolnostojące. 
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L.p. Nazwa rysunku 
Nr 

rys 
Skala 

1.  Rzut parteru – instalacja elektryczna E1 - 

2.  Rzut I piętra – instalacja elektryczna E2 - 

3.  Rzut II piętra – instalacja elektryczna E3 - 

4.  Klatka schodowa IV kondygnacja – instalacja elektryczna E4 - 

5. Schemat zasilania – WLZ’ty E5 - 

6. Schemat tablicy TB01 E6 - 

7. Schemat tablicy TB11 E7 - 

   8. Schemat tablicy TB21 E8 - 

       9. Schemat tablicy TB03 E9 - 

     10. Schemat tablicy TB02 E10 - 

     11. Schemat tablicy TB13 E11 - 

     12. Schemat tablicy TB12 E12 - 

     13. Schemat tablicy TB23 E13  

     14. Schemat tablicy TB22 E14 - 

     15. Schemat oświetlenia zewnętrznego E15 - 

     16. Rozmieszczenie opraw oświetlenia zewnętrznego E16 - 

     17. Schemat okablowania i sterowania systemu oddymiania E17  

        - 



 

 

 

33..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT,,  ZZAAKKRREESS,,  PPOODDSSTTAAWWAA  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  OORRAAZZ  GGŁŁÓÓWWNNEE  
WWSSKKAAŹŹNNIIKKII  EENNEERRGGEETTYYCCZZNNEE    

3.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt  Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudowa części 

Budynku Miejskiego klubu sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie 

Przedszkole nr 1 z odziałem Integracyjnym oraz przebudowa części budynku Miejskiego 

klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z zagospodarowaniem terenu i 

infrastrukturą techniczną na działkach nr 2234/6, 2163/6, 2267/9, 2268/6, 2269/6, 2231/6, 

2233/6 położonych przy ul. Stadionowej w Lędzinach. 

 

W zakres opracowania wchodzi: 

o demontaż instalacji elektrycznej 
o zasilanie tablic rozdzielczych , 
o tablice rozdzielcze , 
o instalacja oświetlenia ogólnego, 
o instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
o instalacja gniazd wtyczkowych, 
o instalacje dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zabezpieczenia. 
o Instalacja oświetlenia zewnętrznego  
o Instalacja oddymiania klatek schodowych 

3.2. Podstawa opracowania 

Podstawą do opracowania projektu jest: 

- podkłady architektoniczno – budowlane; 
- wytyczne technologiczne, 
- wytyczne branżowe, 
- obowiązujące normy i przepisy. 

3.3. Główne wskaźniki energetyczne 

- Moc zainstalowana:   68kW +54kW 
W tym:  

• Oświetlenie:   9 kW + 12kW 

• Wentylacja:   4 kW 

• Technologia kuchni: 12 kW(odrębne zasilanie) 

• Gniazda ogólne:  32 kW 

• Pozostałe obwody: 44 kW 
- Napięcie znamionowe:   400/230 V AC 

- Współczynnik mocy   cosϕ = 0,93 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

3.4. Bilans mocy  

Moc umowna 2x40kW  

Tablice  Oświetlenie  Gniazda 
230V 

moc 
[kW] 

Moc 
odbiorów 

[kW] 

TB-01 33 38 19 25 
TB-11 30 10 6 8 
TB-21 31 33 16 20 
TB-02 28 29 14 18 
TB-12 33 27 13 17 
TB-22 40 33 16 21 
TB-03 18 6 2 2,2 
TB-13 30 30 14 19 
TB-23 54 15 10 13 
TK 77 4 8 10 
SOT 66 6 8 10 
RAZEM 90,72 172 263 342 

 

Przypisany symbol tablic pierwsza cyfra opisuje kondygnację na której znajduje się dana 

tablica a drugą numer tablicy na danej kondygnacji. 

-  

44..  OOPPIISS  TTEECCHHNNIICCZZNNYY  

4.1. Zasilanie  

Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi zasilanie obiektu będzie odbywać się poprzez dwa liczniki pomiaru 

energii elektrycznej zlokalizowane na elewacji budynku. W złączu kontrolno- pomiarowym ZKP należy 

zabudować wyłączniki z cewką wybijakową w celu umożliwienia wyłączenia zasilania całego budynku za pomocą 

przycisków zlokalizowanych na elewacji budynku. Z tablicy licznikowej należy ułożyć kable YKY 5x16mm2 do 

głównych tablic przedszkola i klubu sportowego zlokalizowanych na parterze budynku. Wewnętrzne linie 

zasilające poszczególnych tablic budynku będą wykonane promieniowo. Poszczególne WLZ’ty należy 

zabezpieczyć wkładka topikową zgodnie z załączonymi schematami. Instalację odbiorcze będą rozprowadzane z 

poszczególnych tablic piętrowych. Poszczególne odbiory będą zasilane z tablic znajdujących się na danej 

kondygnacji.  

Przejścia instalacji elektrycznych przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności 

odpowiadającej danej przegrodzie. Przepusty wykonać na bazie przepustów kablowych np. PROMASTOP. 

 



 

 

4.2. Tablice rozdzielcze 

Tablice rozdzielcze zaprojektowano jako częściowo podtynkową, zamykaną na klucz, II klasa izolacyjności, 

stopień ochrony IP 54. W tablicy należy przewidzieć minimum 30 % rezerwy. 

Pomiędzy tablicą a przestrzenią międzystropową należy ułożyć dodatkowe rury elektroinstalacyjne, które 

zostaną wykorzystane do rozbudowy instalacji elektrycznej bez potrzeby naruszania konstrukcji ścian. 

4.3. Instalacje oświetleniowe 

4.3.1. Instalacja oświetlenia podstawowego 

Instalację oświetlenia podstawowego zaprojektowano przewodami YDYżo 3/4x1,5 mm2 o izolacji 450/750V 

ułożonymi w tynku,  w korytkach metalowych lub na drabinkach oraz w wolnej przestrzeni ścianek gipsowych 

w rurkach osłonowych.  

Zabezpieczenie opraw zaprojektowano na bazie wyłączników instalacyjnych o charakterystyce „B” oraz 

wysokoczułych wyłączników różnicowoprądowych 30 mA. Wszystkie oprawy zaprojektowano z elektronicznymi 

układami zapłonowymi.  

Wyłączniki oświetlenia instalować wewnątrz pomieszczeń przy drzwiach od strony klamki, na wysokości 

1,5÷ 1,7 m od poziomu posadzki.  

Łączniki i gniazda zaprojektowano na bazie osprzętu systemowego. Przy lustrach w sanitariatach gniazda 

wtyczkowe instalować w ramkach w układzie pionowym. 

W sanitariatach, kuchni oraz pomieszczeniach gospodarczych zastosować osprzęt w wykonaniu szczelnym 

UWAGA: 

Wszystkie połączenia przewodów należy wykonywać w puszkach głębokich w gniazdach oraz 

łącznikach oświetlenia.  

Dokładne rozmieszczenie wyłączników oświetlenia oraz opraw oświetleniowych ustalić z Inwestorem 

podczas robót instalacyjnych.  

4.3.2. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

W celu zabezpieczenia przed całkowitym zanikiem oświetlenia zaprojektowano oprawy 

z mikroinwerterem zasilania awaryjnego. Oprawa włącza się automatycznie po zaniku napięcia. Zasilanie 

opraw z mikroinwerterem zaprojektowano przewodami YDY 4x1,5 mm2. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

powinno zapewniać minimum 1 lx przez 60 minut. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego musi 

spełniać wymagania normy PN-EN 1838, PN-EN 60598-2-22.  



 

 

4.3.3. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego  

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe oparte jest na oprawach oświetlenia awaryjno – kierunkowych. 

Autonomia opraw minimum 60 minut. 

Zasilanie oświetlenia ewakuacyjnego zaprojektowano przewodami YDY 4x1,5 mm2.  

4.4. Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego stosowania 

Instalację zasilającą gniazda wtyczkowe należy wykonać przewodami YDYżo 3x2,5 mm2 o izolacji 450/750V 

ułożonymi nad stropem podwieszanym w korytkach metalowych lub na drabinkach oraz w wolnej przestrzeni 

ścianek gipsowych w rurkach osłonowych lub bezpośrednio pod tynkiem.  

 Gniazda w części socjalnej oraz kuchni na wysokości 1,2 m od posadzki (ponad blatem roboczym), gniazda 

przy umywalkach na wysokości 1,4 m od posadzki, pozostałe zgodnie technologią obiektu. Zasilanie gniazd 

wtyczkowych zlokalizowanych na barku sali konsumpcyjnej wykonać w obudowie barku, przewody prowadzić w 

rurach osłonowych.  

W pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano większą ilość gniazd w jednym miejscu, zaleca się zastosowanie 

puszek zespolonych. Na korytarzach, w pomieszczeniach technicznych, kuchni oraz pomieszczeniach 

sanitarnych zaprojektowano gniazda o IP44.  

Zabezpieczenie gniazd zaprojektowano na bazie wyłączników instalacyjnych o charakterystyce „B” i prądzie 

znamionowym 16A oraz wyłączników różnicowoprądowych 30 mA.  

Zastosować gniazda wtykowe hermetyczne IP44. Dokładną lokalizacje gniazd wtyczkowych określić na 

etapie realizacji z Inwestorem.  

UWAGA: 

Wszystkie połączenia przewodów należy wykonywać w puszkach głębokich w gniazdach oraz 

łącznikach oświetlenia 

Dokładne rozmieszczenie gniazd ustalić z Inwestorem podczas robót instalacyjnych.  

4.5. Zasilanie wind i dźwigów   

Zasilanie urządzeń dźwigowych odbywać się będzie z poszczególnych tablic piętrowych zgodnie z 

załączonym schematem.   

4.6. Zasilanie urządzeń wentylacji mechanicznej 

Obiekt w większości posiada wentylację grawitacyjna. W Sali konferencyjnej zaprojektowano jednostkę 

klimatyzacyjną którą należy zasilić przewodem YDY 3x2,5 zgodnie z załączonym schematem. 

Wentylatory kanałowe w sanitariatach zasilane będą z obwodów oświetleniowych, załączane i wyłączane 

są tymi samymi wyłącznikami, co oświetlenie w danym pomieszczeniu. Wyłączenie należy wykonać 

z opóźnieniem czasowym około 5 minut. 



 

 

Sterowanie jednostkami nawiewno – wywiewnymi wentylacji wykonać zgodnie z wytycznymi projektu 

wentylacji. Dokładna lokalizacja urządzeń wentylacyjnych wg projektu wentylacji.  

Uwaga: branża elektryczna doprowadza jedynie zasilanie do rozdzielni zasilająco – sterującej (szaf 

sterowniczych) urządzeń wentylacyjnych. Zasilanie do urządzeń wentylacyjnych, wentylatorów wywiewnych oraz 

kable sterownicze wraz z AKP wykonuje wykonawca instalacji wentylacyjnej zgodnie z wytycznymi producenta 

urządzenia. Okablowanie wykonać zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem obowiązujących przepisów 

oraz norm. 

4.7. Ochrona przepięciowa 

Dla ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepięciami łączeniowymi 

zaprojektowano dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową. Projektując system ochrony przepięciowej w 

instalacji elektrycznej uwzględniono: 

o Występujące zagrożenia piorunowe i przepięciowe instalacji elektrycznej. 
o Kategorie przepięciowe w instalacji elektrycznej dla instalacji 230/400 V: 

- kategoria IV - poziom ochrony 6 kV, 
- kategoria III - poziom ochrony 4 kV, 
- kategoria II - poziom ochrony 2,5 kV, 
- kategoria I - poziom ochrony 1,5 kV. 

o Wymóg ograniczania przez system ochrony przepięć występujących w instalacji elektrycznej do wartości 
wymaganych przez przyjęte kategorie przepięciowe. 

o Odporności udarowe urządzeń technicznych w obiekcie i poprawność ich rozmieszczenia w 
odpowiednich częściach instalacji elektrycznej zgodnie z kategoriami przepięciowymi. 

o Warunki techniczne w zakresie instalacji elektrycznej, które wymagają, aby instalacja: 
- została zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie urządzeń 

elektrycznych, a w szczególności powinna być zapewniona ochrona przed porażeniem elektrycznym, 
pożarem, wybuchem, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznym i oraz innymi narażeniami 
powodowanymi pracą urządzeń elektrycznych, 

- posiadała urządzenia ochrony przepięciowej, 
- posiadała połączenia wyrównawcze, główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z uziomami, 

częściami przewodzącymi konstrukcji budynku oraz innych instalacji. 
Zaprojektowano w TB-L.38 ograniczniki przepięć klasy „C”. Skuteczna kaskada ochronna (ograniczniki 

przepięć B, C) wymaga koordynacji zadziałania poszczególnych stopni ochrony. Skuteczną koordynację uzyskuje 

się przy zachowaniu zdefiniowanej długości przewodu między ogranicznikami albo przez zastosowanie elementu 

indukcyjnego. Jeżeli naturalna indukcyjność przewodu (zalecany odcinek przewodu l > 10m) jest 

niewystarczająca to należy zastosować indukcyjność odsprzęgającą (SPL-35/7,5 lub SPL-63/7,5). Cewka 

indukcyjna SPL jest montowana pomiędzy ogranicznikami klasy B i C i zapewnia właściwą koordynację 

zabezpieczenia. 

Brak cewki odsprzęgającej lub jej niewłaściwy dobór może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie 

ograniczników klasy C. 

4.8. Ochrona przeciwporażeniowa  

Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie 

realizowane przez wkładkę topikową i wyłączniki nadprądowe realizowane w układzie sieciowym TN-S. 



 

 

Zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe z prądem wyzwalającym 30 mA. Zaprojektowano instalacje 

3– i 5–cio przewodowe. 

Wszystkie części przewodzące dostępne należy łączyć do wspólnego przewodu ochronnego. Wykonać 
szynę wyrównawczą. Do szyny wyrównawczej podłączyć należy: 

- przewody ochronne PE, 
- metalowe rurociągi wody, 
- metalowe rurociągi CO, 
- uziom instalacji odgromowej, 
- metalowe konstrukcje budynku, 
- metalowe koryta kablowe. 

W pomieszczeniach technicznych oraz sanitarnych wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze 
między wszystkimi częściami przewodzącymi jednocześnie dostępnymi oraz częściami przewodzącymi obcymi. 
Wszystkie połączenia wyrównawcze należy wykonać zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.  

Po wykonaniu robót należy przeprowadzić następujące pomiary i próby techniczne: 

- sprawdzenie ciągłości obwodów instalacji elektrycznej, 
- pomiar ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 

wyrównawczych przez pomiar rezystancji przewodów ochronnych, 
- pomiar rezystancji izolacji poszczególnych obwodów instalacji, który należy wykonać dla każdego 

obwodu oddzielnie od strony zasilania, 
- sprawdzenie wartości rezystancji pętli zwarcia jednofazowego, 
- pomiar rezystancji uziemienia, 
- sprawdzić działanie wyłączników różnicowoprądowych, 
- pomiar natężenia oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

Z prób montażowych należy sporządzić protokół oraz opracować dokumentację powykonawczą, która winna 

zawierać w szczególności: 

- zaktualizowany projekt techniczny, 
- protokoły prób montażowych. 

Protokoły pomiarowe stanowią integralną część powykonawczego projektu technicznego.  

4.9. Instalacja oddymiania klatek schodowych 

 

 

 

System elektrycznego oddymiania klatki schodowej 

W ramach dukumentacji instalacji oddymiania wydano trasy kablowe, lokalizację central 

oddymiania, lokalizację siłowników, przycisków ręcznego uruchomienia instalacji 

oddymiania, oraz czujek automatycznie uruchamiających system elektrycznego oddymiania, 

klapę służącą do oddymiania klatki schodowej, przegrody zapewniające wydzielenie strefy 

pożarowej. 

Dokumentacja zawiera informacje o zastosowanym rozwiązaniu bez wskazania 

urządzeń(podane nazwy są przykładowe). 



 

 

. 

Założenia podstawowe 

 

Założono następującą konfigurację systemu oddymiania klatki schodowej : 

- w stropie ostatniej kondygnacji zaprojektowano klapy oddymiającą realizującą funkcję 

oddymiania z siłownikiem elektrycznym (napięcie zasilania 24VDC). 

- centralki oddymiania zainstalowane zgodnie z lokalizacją wskazaną na rzucie I piętra 

- od centralki mcr 9705-10A1 do siłownika klapy oddymiającej (siłownik mcr W 40) 

zastosowano bezhalogenowe kable ognioodporne (klasy min. PH30) 

- na poziomie parteru  i ostaniego piętra (klatki schodowej), zainstalowane zostały przyciski 

do ręcznego uruchamiania instalacji oddymiania (przyciski P1, P2, P3) 

- pomiędzy centralą, a przyciskami oddymiania poprowadzony zostanie kabel YnTKSY 

2x4x1 mm2 

- na suficie klatki schodowej, zastosowane zostały czujki dymu podłączone do 

centralki oddymiania C1, C2, które będą odpowiadały za automatyczne 

wykrycie i uruchomienie systemu oddymiania 

- ponadto zainstalowano odrębny obwód zasilania 230V 50Hz centralki. Przewód 

poprowadzono do rozdzielni głównej RG. Obwody zasilania central wyraźnie opisano w 

celu łatwej identyfikacji przez obsługę systemu lub pracowników serwisu 

- wykonano okablowanie pod tynkiem, w rurkach osłonowych typu instalacyjnych „peshel” 

- zastosowano urządzenia posiadające certyfikaty dopuszczenia wyrobu do użytkowania w 

ochronie przeciwpożarowej na terenie kraju.  

- ręczne uruchamianie odbywa się poprzez zbicie szybki i wciśnięciu przycisków systemu 

oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowej 

- klapy oddymiające służące do oddymiania dla klatki schodowej zlokalizowana jest na 

poziomie I piętra, do której należy doprowadzić okablowanie z centrali oddymiania . Klapa 

oddymiająca służąca do oddymiania nie może posiadać trwałych zabezpieczeń blokujących 

otwieranie jej za pomocą siłownika 

- okna napowietrzające zostały pozbawione klamek – jedyne zamknięcie stanowi siłownik 

elektryczny  

 

Dobór urządzeń 

 

Centralka oddymiania mcr 9705-10A wykonana jest w postaci szafki ściennej. Centralka ta 

jest zasilana napięciem 230V/50Hz. 



 

 

Napięcie robocze to 24V napięcia stałego na wyjściach, do których podłączone są urządzenia 

elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest ona wyposażona w akumulatory 

pozwalające na pracę układu w ciągu 72 godzin po zaniku napięcia podstawowego. 

Centralka umożliwia: 

- ręcznego wyzwalanie alarmu z przycisków alarmowych, 

- automatyczne wyzwalanie alarmu z czujek dymowych, 

- przekazywanie informacji o alarmie (sygnał NO/NC), 

- przekazywanie informacji o uszkodzeniu systemu (sygnał NO/NC), 

Centrala posiada optyczną sygnalizację stanu jej pracy, powtórzona w przyciskach 

alarmowych RPO-1 co w łatwy sposób pozwala stwierdzić stan alarmu lub uszkodzenia 

systemu. Maksymalny pobór prądu przez siłowniki podłączone do centralki nie może 

przekroczyć prądu dopuszczalnego pobieranego przez siłownik do niej podłączony. 

Miejsce zainstalowania central na klatce schodowej to I piętro. Centrale należy ze względów 

użytkowych i serwisowych zamontować na wysokości ok. 1,4m od podłogi (dolna krawędź). 

Należy zwrócić uwagę Użytkownikowi na czasookres wymiany akumulatorów (zgodnie ze 

wskazaniami podanymi przez producenta zastosowanych akumulatorów). 

 

Przycisk ręcznego oddymiania 

 

Ręczne uruchamianie oddymiania realizowane będzie za pomocą przycisków oznaczonych 

na 

poszczególnych rzutach- RPO-1 , RPO-2, RPO-3. Przyciski wykonane są w wersji 

natynkowej. 

 

 

Siłownik 

 

W rozwiązaniu wykorzystano siłownik wrzecionowy w obudowie z anodowanego 

aluminium, wyposażony w kondensator przeciwzakłóceniowy, wyłącznik przeciążeniowy i 

wyłączniki krańcowe. 

Tryb pracy wg DIN EN 0530 

Dane techniczne siłownika : 

- zasilanie 24V /4A 

- nominalne obciążenie 2110N 

- maksymalne obciążenie 2500N 



 

 

- prędkość 9,7 mm/s 

Instalację do siłownika wykonać przewodem HDGs 3x1,5mm2 pod tynkiem. Siłownik 

zamocować na ramie przy pomocy konsol mocujących, w taki sposób aby siłownik otworzył 

klapę oddymiająca do kąta 140st.  

 

Zasilanie 

 

Zasilanie podstawowe 

 

Zasilanie podstawowe centrali elektrycznego oddymiania (230V, 50Hz)  wykonano z 

rozdzielni głównej. 

Instalację zasilającą wykonać przewodem HDG’s3x1,5mm2. Przed uruchomieniem 

wykonano pomiary oporności uziemienia, izolacji oraz ciągłości żył, które są zawarte w 

głównym protokole pomiarów  i przekazano  Użytkownikowi. 

Instalację do poszczególnych elementów systemu, urządzeń wykonawczych oraz 

kontrolujących wykonać zgodnie z poszczególnymi rysunkami. 

 

Zasilanie awaryjne 

 

Centralka została przygotowana do pracy z dwoma bateriami akumulatorów o napięciu 24V 

umieszczonymi wewnątrz obudowy. 

 

Okablowanie 

 

Wszystkie prace instalacyjne wykonano wg zaleceń i obowiązujących norm dotyczących 

danej instalacji. Instalacja kabli pod tynkiem, jednak z wyjątkiem odcinków na styku 

(skrzyżowania i zbliżenia) z innymi instalacjami (zastosować odcinki rurek lub inne 

przekładki izolacyjne) oraz w przejściach przez stropy. 

Na etapie realizacji przestrzegano przy układaniu kabli : 

- nie wykonywać żadnych połączeń przewodów poza tymi, które wskazuje projekt 

- po ułożeniu kabli i zaprawieniu bruzd wykonano pomiary kontrolne (rezystancja linii, 

rezystancja izolacji między żyłami linii, pojemność przewodów linii itp.).  

- w miejscach montażu elementów  pozostawiono odpowiednie zapasy przewodów : 

- czujki i ostrzegacze ręczne : 2x 20 cm (nie rozcięte pętle) 

- centralki min. 50-100 cm 



 

 

Skoordynowano przebieg tras kabli systemów sterowania oddymianiem oraz innych 

instalacji i zachowano następujące minimalne odstępy: 

- 20 cm od przewodów energetycznych przy braku przegrody 

- 5 cm od przewodów energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej 

- 30 cm od opraw oświetleniowych typu „świetlówka” 

- 100 cm od transformatorów i silników 

 

-  minimum 50 cm odstępy czujek od opraw oświetleniowych, ścian, podciągów i belek, 

kanałów i otworów wentylacyjnych oraz innych urządzeń i składowanych towarów. 

 

Funkcjonowanie systemu 

 

Sposób funkcjonowania central oddymiania w różnych jej stanach opisano poniżej. 

Centrala może wskazywać następujące stany robocze : 

- stan oddymiania (klapa oddymiająca otwarta), 

- stan pracy kontrolnej (klapa oddymiająca zamknięta). 

W stanie normalnej pracy systemu na przyciskach alarmowych systemu oddymiania świeci 

się dioda koloru zielonego. W przypadku, gdy zostanie zbita szybka przycisku ręcznego 

oddymiania wówczas klapy oddymiające zostaną otworzone automatycznie a wraz z nimi 

okna napowietrzające na poziomie parteru. 

Procedura skasowania alarmu odbywa się przy założeniu wymiany szybek w przyciskach 

alarmowych. 

Po skasowaniu alarmu okna oddymiające zostaną zamknięte. 

W sytuacji zadymienia klatki schodowej i zadziałania systemu oddymiania poprzez czujkę 

optyczną zostaną otwarte klapy oddymiające oraz dla zapewnienia dopływu dostatecznej 

ilości powietrza, zostaną otwarte za pomocą siłowników dwa okna  na poziomie parteru.  

 

Elektryczny system sterowania oddymianiem może zostać uruchomiony: 

1. automatycznie - po wykryciu dymu - za pomocą sygnału z optycznej czujki dymu. 

2. automatycznie (zdalnie) - za pomocą sygnału 24V-; 0,3A np. z centrali sygnalizacji pożaru 

(jako opcja, po podłączeniu) 

3. manualnie (ręcznie) -  przez operatora, za pomocą któregokolwiek przycisku oddymiania 

RPO-1 - RPO-3; 

Sterowanie wentylacją przy użyciu elektrycznego systemu oddymiania. 



 

 

1. Po podłączeniu do centrali sterującej oddymianiem przycisków LT, klapy z elektrycznymi 

siłownikami 24 V=, mogą być używane do dziennej wentylacji. Klapy mogą się otworzyć do 

wentylacji o kąt zależny od skoku siłownika sterującego wentylacją. Zalecane jest 

zastosowanie układu automatyki pogodowej do zamykania klap otwartych do wentylacji w 

przypadku silnego wiatru (celem zabezpieczenia konstrukcji klap) i\lub deszczu (celem 

zabezpieczenia mienia użytkownika).2. Sygnały alarmu i funkcje alarmowe centrali 

posiadają priorytety nad funkcjami wentylacji. 

 

 

4.10. Ochrona odgromowa  

Budynek jest wyposażony w instalacje odgromowa które sprawność potwierdzają protokoły badań i pomiarów. 

Dla projektowanej klatki schodowej należy wykonać instalację odgromową zgodnie z wytycznymi i załączonymi 

rysunkami.  

Jako zwody poziome wykorzystać metalowe obróbki blacharskie dachu pod warunkiem że grubość blachy jest 

większa od 0,5mm, a poszczególne elementy są ze sobą trwale połączone galwanicznie i zachodzą na siebie na 

powierzchni powyżej 100 cm2. W pozostałych przypadkach: 

Odcinki zwodu poziomego z drutu Fe/Zn o średnicy 8 mm układać na podstawach odległościowych z 

obciążnikami betonowymi. Obciążniki betonowe kleić do powierzchni dachu dodatkowymi warstwami papy.  

Przewody odprowadzające z drutu Fe/Zn o średnicy min. 8 mm  prowadzić pod tynkiem w grubościennej rurze 

PCV (grubość ścianki 5mm).  

Wszystkie elementy metalowe wystające ponad dach w tym: kominki, rynny, obróbki blacharskie obudowy 

urządzeń wentylacyjnych itp. łączyć do najbliższych zwodów zgodnie z rysunkiem. 

Miejsca połączeń zabezpieczyć antykorozyjnie. Połączenia przewodów odprowadzających budynku z uziomem 

otokowym wykonać za pomocą zacisków kontrolno-pomiarowych umieszczonych we wnękach na ścianie 

budynku na wysokości  ok. 60cm nad poziomem chodnika. Wnęki osłonić drzwiczkami.  

55..  UUWWAAGGII  KKOOŃŃCCOOWWEE  

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowiązujące przepisy. 

Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie w układzie TN-S, 

uzupełnione wyłącznikami różnicowoprądowymi. 

Instalację wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. Tom IV. Instalacje elektryczne”, oraz obowiązującą normą.  

W tablicy należy zainstalować główną szynę wyrównania potencjałów, (GSWP), którą trzeba 

połączyć taśmą FeZn 25x4 z uziemieniem. W łazienkach, kuchni, pomieszczeniach technicznych oraz 

pomieszczeniach gospodarczych należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze, a lokalną szynę 

wyrównania potencjałów zlokalizować w dogodnym do eksploatacji miejscu, ustalonym z Inwestorem 

podczas prac instalacyjnych. Szyny te należy połączyć przewodem LgYżo 10 mm2 z GSWP. Do szyny 



 

 

wyrównawczej należy również podłączyć metalowe korytka kablowe. Wszystkie połączenia wyrównawcze 

należy wykonać zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364. 

Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysokość instalacji wyłączników należy planować 

w strefach zalecanych w komentarzu do N-SEP-E-002.  

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych należy przestrzegać następujących zasad: 

• należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji elektrycznych 
z instalacjami innych branż, 

• trasy przewodów powinny przebiegać pionowo lub poziomo, równolegle do krawędzi ścian i stropów, 
kucie wnęk bruzd i wiercenie otworów należy wykonywać tak, aby nie spowodować osłabienia 
elementów konstrukcyjnych budynku. W budynkach, w których wykonano już instalacje innych branż 
należy zachować szczególną ostrożność przy wierceniu i kuciu, aby nie uszkodzić wykonanych 
instalacji. 

• elementy kotwiące, haki i kołki należy dobrać do materiału, z którego wykonane jest podłoże. 

Zaprojektowano ochronę przepięciową: ochronniki kl. C zainstalowany w rozdzielni głównej TB-L.38. 

Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, należy przeprowadzić procedury odbiorcze zgodnie 

z PN-IEC 60364. 

W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych, kuchni oraz pomieszczeniach gospodarczych należy 

wykonać instalację z wykorzystaniem osprzętu szczelnego.  

W celu zapewnienia prawidłowej ochrony instalacje elektryczne powinny być poddawane badaniom 

kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmować badanie instalacji elektrycznej i 

odgromowej w zakresie poprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony 

przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów oraz rezystancji uziemień instalacji i aparatów.  

Przed oddaniem budynku do eksploatacji należy wykonać pomiar natężenia oświetlenia metodą 

punktową w pomieszczeniach obiektu. 

W projekcie zaproponowano rozwiązania wzorcowe. Dopuszcza się zastosowanie zamienników, pod 

warunkiem, że zaproponowane elementy zamienne będą o parametrach i charakterystykach równoważnych 

jak zaprojektowane, oraz po konsultacji z Inwestorem i projektantem.  

Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu obowiązuje w jego zakresie 

przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały w projekcie omówione.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66..  TTAABBEELLAA  OOBBLLIICCZZEEŃŃ::  

Tablice  Moc [kW]  Moc odbiorn.  

[kW] 

Prąd 

Max 

[A] 

Przewód  Idd 

[A] 

Odległo ść 

[m] 

dU 

[%] 

 

TB-01 2 25 39,3 YKY5x10mm2 49 40 1,15 

TB-11 6 8 12,9 YKY5x10mm2 49 65 0,61 

TB-21 16 20 31,7 YKY5x10mm2 49 20 0,46 

TB-02 14 18 28,0 YKY5x10mm2 49 55 1,12 

TB-12 13 17 27,1 YKY5x10mm2 49 55 1,09 

TB-22 16 21 33,1 YKY5x10mm2 49 85 2,06 

TB-03 14 19 29,1 YKY5x10mm2 49 110 2,34 

TB-13 14 19 29,1 YKY5x10mm2 49 110 2,34 

TB-23 10 13 20,8 YKY5x25mm2 87 50 1,12 

TK 8 10 15,7 YKY5x6mm2 36 25 0,48 

SOT 8 10 15,5 YKY5x10mm2 49 53 0,60 



 

 

 

6.1. Podstawa prawna opracowania  

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. 
zm.), 

- Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późn. 
zm.), 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321), ze zmianami 
opublikowanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw 2004 nr 180 poz. 1860), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w 
których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do 
Oceny kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. nr 62 poz. 290), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 
(Dz. U. nr 60 poz. 278), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. - zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.07.49.330) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401). 

 



 

 

 

 

77..  ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKKII  



 

 

Pszczyna, grudzień 2011 r. 

mgr inż. Szymon Skrobol  

nr uprawnień SLK/3438/POOE/10  

 

mgr inż. Błażej Miguła 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 

z późniejszymi zmianami) oświadczam, że dokumentacja techniczna: 

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudowa części 

Budynku Miejskiego klubu sportowego Lędziny z 

przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z odziałem 

Integracyjnym oraz przebudowa części budynku Miejskiego 

klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z 

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na 

działkach nr 2234/6, 2163/6, 2267/9, 2268/6, 2269/6, 2231/6, 

2233/6 położonych przy ul. Stadionowej w Lędzinach. 

 

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

� została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
� została sprawdzona i uznana za sporządzoną prawidłowo, zgodnie z umową i jest wydana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być wykorzystana tj. skierowana do 
realizacji 

 

 

 

 

.................................................     ................................................. 

podpis projektanta         podpis sprawdzającego 
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Przedmiar robót 
NAZWA INWESTYCJI   :     Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części Budynku Miejskiego klubu sportowego Lędziny z

przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr1 z odziałem integracyjnym oraz przbudowa czesci budynku
Miejskiego klubu Sportowego Lędziny na potrzeby  klubu

ADRES INWESTYCJI   :     Ul.Stadionowa dz.nr 2234/6,2163/6,2267/9,2268/6,2269/6,2231/6, 2233/6
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Data opracowania
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Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Oświetlenie zewnętrzne.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Oswietlenie zewn ętrzne STWIORB INST. ELEKTRYCZNE
1

d.1
KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plastikowych w podłożu z cegły

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu automatu zmierzchowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - Szafa oświetle-
nia terenu SOT z wyposażeniem i podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 5-12
0205-01

Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykopach na stanowisko słu-
pa dla żerdzi o długości 10 m

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1

KNR 5-10
0708-01

Ręczne stawianie słupów parkowych (wys.4m) o masie do 250 kg w gruncie
kat.I-III

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1

KNR 5-10
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

KNR 5-10
1005-02

Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp  OPA-1 (Klosz Auris
I) z lampą sodową 1x70W

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

8
d.1

KNR 5-10
1004-03

Wciężanie przewodów w wysięgnik na ziemi- YDYżo 3x2,5mm2 m-1
przew

4 m-1
przew

4.000

RAZEM 4.000
9

d.1
KNR 5-10
1001-03

Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1

KNR 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych- Kabel YKY 5x4mm2

m

 
33+19+25*2+42 m 144.000

RAZEM 144.000
11

d.1
KNR 2-01
0701-0202

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

12
d.1

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do
0.4 m

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

13
d.1

KNR 2-01
0704-0202

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. III

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

14
d.1

KNR 5-08
0401-06

Przygotowanie podłoża do zabudowania ZKP - kucie ręczne pod śruby kotwo-
we w podłożu z betonu - 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

- 2 -
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z inwestycją pod nazwą:  
“Zmiana sposobu uŜytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku Miejskiego 
Klubu Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi oraz przebudowa części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na 
potrzeby klubu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi 
dla poszczególnych rodzajów robót.  
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień 
powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach 
budynków. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych 
oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych. 

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji 
wtórnych np. przepon metodą iniekcji, wciskania blach itp. oraz zabezpieczeń 
przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewnątrz wilgotnych i mokrych 
pomieszczeń w budynkach a takŜe izolacji wodochronnych tarasów. Roboty te ujęte są w 
odrębnych standardowych specyfikacjach technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

PodłoŜe – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub róŜnic 
poziomów powierzchni podłoŜa. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoŜa. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoŜe oraz zwiększająca 
przyczepność powłoki ochronnej. 

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
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Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 
wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyŜej zwierciadła 
wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych. 

Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane 
w warunkach gdy: 

1) budynek jest posadowiony powyŜej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 

2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są połoŜone poniŜej 
zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 
r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
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– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, 
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 

Roboty hydroizolacyjne naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej 
realizacji. 

Powinny one zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania: 

– charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze 
posadowienia fundamentów, 

– rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne, 

– przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu 
wraz z przejściem pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie 
przemarzania, 

– sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami, 

– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych, 

– szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych i 
poziomych oraz zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach 
podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– okres przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi 
budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych 

Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: 

– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, 

– polimerowe, 

– cementowe, 

– cementowo-polimerowe, 

– bitumiczno-mineralne, 

spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych. 

2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatów 

Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje się: 

– masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien 
nie podlegających korozji biologicznej, 

– masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, 

– masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, 

spełniające wymagania określone w normach i aprobatach technicznych. 

2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych 

Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków słuŜą następujące 
materiały rolowe: 

– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i 
samoprzylepne, 

– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. 

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. 

Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, 
gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych 

Do izolacji wgłębnych stosuje się preparaty penetrujące w głąb podłoŜa i tworzące izolację w 
podłoŜu metodą krystalizacji wgłębnej, spełniające wymagania określone w aprobatach 
technicznych. 

2.2.5. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody  
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Do czasowej likwidacji przecieków wody pojawiających się na pęknięciach powierzchni 
betonowych słuŜą preparaty produkowane na bazie cementów szybkowiąŜących, dostarczane 
w postaci sypkiej, odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.6. Materiały pomocnicze 

Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu 
izolacji i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów 
hydroizolacyjnych, takie jak:  

– kleje, 

– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 

– łączniki mocujące, kotwy, śruby, 

– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 

– woda lub inne preparaty do rozcieńczania,  

spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub 
aprobatach technicznych.  

Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda 
pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda 
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z 
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, 
poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, 
opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie 
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, 
poz. 1171 z późn. zmianami), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
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opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 
1679, z późn. zmianami), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia 
robót hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi 
budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 

Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C. Wyroby pakowane 
w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niŜ 10. Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo.  

Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki 
naleŜy zachować przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a takŜe bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację.  

Przy doborze narzędzi i sprzętu naleŜy uwzględnić równieŜ wymagania producenta 
wyrobów hydroizolacyjnych. 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych naleŜy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze:  
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a) do przygotowania podłoŜa – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 
do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, 
termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania 
wytrzymałości podłoŜa, 

b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,  

c)  do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, 
mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 

d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – noŜyczki, noŜyce, noŜe, 

e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem, 

f) do układania materiałów rolowych – urządzenia słuŜące do odwijania materiałów 
izolacyjnych z rolek. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewoŜone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułoŜonych na paletach naleŜy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe naleŜy ustawiać 
równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać 
przed moŜliwością przesuwania się w trakcie przewozu. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umoŜliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. naleŜy 
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

JeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę naleŜy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych 
robotach budowlanych nie moŜe odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych  

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku moŜna 
przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić 
przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy 
pod roboty izolacyjne a takŜe kontroli materiałów. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoŜy pod hydroizolacje 

5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoŜy 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków 
wykonuje się na podłoŜach: 

– betonowych lub Ŝelbetowych monolitycznych, 

– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z 
bloczków betonowych, 

– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 

PodłoŜa pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać 
następujące wymagania ogólne: 

– powinny być nośne i nieodkształcalne, 

– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 
cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części naleŜy usunąć, 
wypukłości powyŜej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub 
hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyŜej 2 mm i rysy o szerokości 
większej niŜ 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych), 

– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane 
fasety o promieniu nie mniejszym niŜ 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na 
szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być 
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie 
technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

– podłoŜe powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio 
do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub 
karcie technicznej (katalogowej), 

– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w 
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoŜe naleŜy zagruntować roztworem do 
gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia 
zagruntowana przed ułoŜeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka 
gruntująca powinna być równomiernie rozłoŜona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność 
do podłoŜa. 

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoŜy betonowych i Ŝelbetowych 
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PodłoŜa betonowe i Ŝelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, 
powinny być wykonane z następujących klas betonu: 

– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 

– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 

– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie 
cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. 

Do gruntowania podłoŜy betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno 
stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki. 

5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoŜy murowanych 

Wyroby murowe w podłoŜu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a 
mur naleŜy wykonać na zaprawie cementowej. 

 PodłoŜe murowane naleŜy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, 
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin 
lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 

Roboty hydroizolacyjne naleŜy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ podano w 
instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej 
temperatury powietrza i podłoŜa w czasie układania izolacji powinny być nie niŜsze niŜ +5°C i 
nie wyŜsze od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoŜa powinny być co najmniej o 
3°C wyŜsze od panującej temperatury punktu rosy. 

 Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez 
producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mŜawki, przy silnym nasłonecznieniu i 
wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania 
hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska 
temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty naleŜy przeprowadzać pod 
namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 
dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniŜej poziomu 
gruntu naleŜy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niŜ 60 cm. JeŜeli głębokość 
wykopu przekracza 1,00 m, to wykop naleŜy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych 
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych 
deskowaniem. Rodzaj umocowania zaleŜy od kategorii gruntu danego miejsca. 

Przed nałoŜeniem izolacji wodochronnej poniŜej poziomu terenu naleŜy obniŜyć poziom 
zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniŜej najniŜszego poziomu przewidzianej 
do wykonania warstwy hydroizolacji. ObniŜony poziom zwierciadła wody naleŜy utrzymać 
przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji 
warstwą dociskową. 
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5.5. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
części podziemnych i przyziemi budynków 

5.5.1. Wymagania ogólne 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: 
„Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 
podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i 
przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary 
wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. 
wad jest niedopuszczalne), 

– ściśle przylegać do izolowanego podłoŜa – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna 
być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 

– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być kaŜdorazowo 
projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących 
w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia, 

– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych naleŜy na bieŜąco (w trakcie nakładania 
kaŜdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zuŜycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie 
gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoŜa, 

– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyŜej poziomu okalającego 
terenu i zakończona w sposób uniemoŜliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 

– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 
oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, 

– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne 
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w 
tym rejonie, 

– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane 
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w 
trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o 
identycznym profilu na całej długości szczeliny). 

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z 
następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 

– mas hydroizolacyjnych, 

– pap asfaltowych, 

– folii z tworzyw sztucznych. 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 
wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części 
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 
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– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, 
liczba układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza 
niŜ 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm, 

– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia 
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy 
osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 

– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są 
takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, róŜnica polega tylko na 
doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw, 

– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoŜa powinny być 
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań, 

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami moŜna traktować jako warstwy 
przeciwwilgociowe, jeŜeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie 
uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w 
miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku 
szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie moŜna traktować jedynie jako 
dodatkowe warstwy drenaŜowe. 

5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych 

Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących 
wyrobów hydroizolacyjnych: 

– pap asfaltowych, 

– folii z tworzyw sztucznych i kauczuku, 

– powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu, 

– preparatów penetrujących w głąb podłoŜa, 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 
wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części 
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 

– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od 
strony parcia wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie 
cementu mogą być wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak teŜ od strony 
przeciwnej – jeŜeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i 
potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych, 

– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niŜ 12 cm) powinny być 
ustawione na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej, 

– wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyŜszego od 
najwyŜszego przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej, 

– powyŜej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod 
warunkiem Ŝe krawędź warstwy wierzchniej jest ułoŜona na powierzchni warstwy połoŜonej 
niŜej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji, 
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– w przypadku przejścia słupa przez izolację naleŜy zapewnić moŜliwość odkształceń słupa 
przy zachowaniu szczelności połączenia, 

– przejścia rur przez izolację wodochronną naleŜy wykonać za pomocą urządzeń 
dławicowych. 

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z: 

A. Pap asfaltowych 

– szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; 
naleŜy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 

– zakłady kaŜdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza, 
przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3 szerokości arkusza itd., 

– papa na welonie szklanym moŜe stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. 
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, 

– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili uŜycia powinna wynosić od 
160°C do 180°C, 

– izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane 
w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji 
budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, 
które są przeznaczone do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania między sobą metodą 
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego 
do momentu nadtopienia masy powłokowej – naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

– palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i 
wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na 
powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się 
ogrzewania podłoŜa, 

– dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

– niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

– fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoŜa wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych naleŜy dodatkowo przestrzegać 
następujących zasad: 

– powierzchnia podłoŜa powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić 
dobre doklejenie papy do podłoŜa, 

– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 

– moŜliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami 
klejonymi na gorąco (np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa 
samoprzylepna stanowiła pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyŜ wówczas 
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istnieje moŜliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do 
klejenia warstw wierzchnich. 

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku 

Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoŜa i łączone metodą: 

– klejenia lub wulkanizacji, 

– zgrzewania, 

– mocowania mechanicznego. 

Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami 
określonymi przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie 
technicznej). 

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych 
wykorzystuje się: 

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenaŜową, 

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi 
stanowiące dodatkową warstwę drenaŜowo-filtrującą, 

– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być 
stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM, 

– folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na 
izolacji papowej. 

Zasady których naleŜy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych: 

– zakłady z folii PVC naleŜy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub 
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuŜ krawędzi doszczelniać tzw. 
upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania, 

– mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w 
spodniej części zakładu, wzdłuŜ linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie 
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy 
krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią łączników mocujących; nie naleŜy kleić 
zakładu nad łącznikami mocującymi, 

– poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM naleŜy łączyć na 
zakładach metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez 
producenta materiału hydroizolacyjnego. 

C. Powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu 

Przy wykonywaniu izolacji powłokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu 
nanoszonych warstwowo na przygotowane podłoŜe naleŜy: 

– wykorzystywać masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach 
technicznych do takiego zakresu zastosowania, 

– przy nanoszeniu poszczególnych warstw powłoki przestrzegać zasad podanych w 
specyfikacji szczegółowej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy 
hydroizolacyjnej. 
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D. Preparatów penetrujących w głąb podłoŜa 

Przy wykonywaniu hydroizolacji metodą krystalizacji wgłębnej naleŜy: 

– wykorzystywać preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach 
technicznych do takiego zakresu zastosowania, 

– nanosić preparat na przygotowane, mokre podłoŜe, zgodnie z wytycznymi podanymi w 
karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego. 

Preparaty penetrujące w głąb betonu, po prawidłowym ich naniesieniu na podłoŜe, mogą nie 
tworzyć na jego powierzchni powłoki, poniewaŜ powłoka ta nie pełni funkcji jedynej warstwy 
hydroizolacyjnej. Właściwą izolację betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujący w 
jego porach, pod wpływem znajdującej się w nim wilgoci. 

5.5.4. Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji 

Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku 
powinny być: 

– dostosowane do rodzaju izolacji, 

– wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i 
przyziemi budynków 

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoŜa. 

6.2.1. Badania materiałów 

Materiały hydroizolacyjne uŜyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 

Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów hydroizolacyjnych, 

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów, 

– terminy przydatności podane na opakowaniach. 

6.2.2. Badania podłoŜy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoŜy: 
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– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, 
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i 
temperatura  podłoŜa, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: 
wytrzymałość, dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych 
specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z 
zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

– gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd 
powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i 
temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów 
metalowych. 

NiezaleŜnie od rodzaju podłoŜa kontroli ponadto podlegają: 

– styki róŜnych płaszczyzn (krawędzie, naroŜa itp.) przygotowywanych do izolacji 
powierzchni (fasety i sfazowania), 

– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoŜy deklarowane przez producenta 
materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoŜa. 

Wygląd powierzchni podłoŜa naleŜy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoŜa naleŜy przeprowadzić za 
pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłoŜonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kaŜde 20 m2 
podłoŜa i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z 
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na 
powierzchni podkładu powinny być nie większe niŜ 2 mm. Pęknięcia na powierzchni o 
szerokości powyŜej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni naleŜy ocenić przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoŜa na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z 
wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Wilgotność i temperaturę podłoŜa naleŜy ocenić przy uŜyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). 

Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków róŜnych 
płaszczyzn podłoŜy naleŜy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami 
podanymi w p-kcie 5.3. 

Pozostałe badania naleŜy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej 
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 
hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i 
instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji 
wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu kaŜdej 
warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. 
niniejszej ST, 

– poprawności zagruntowania podłoŜy oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 
zapewniający ich ciągłość i szczelność, 

– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych 
budynku, 

– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów 
budowlanych przez izolację, 

– na bieŜąco, w trakcie realizacji kaŜdej warstwy, ilości zuŜywanych materiałów izolacyjnych, 

– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych 
podanych w punkcie 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań 
dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości 
zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoŜy, 

– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw 
ochronnych i dociskowych, 

– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, 
dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać po ich 
całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. 

Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz 
zakończeń krawędzi izolacji), 
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– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

– sprawdzenie szczelności izolacji, 

– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoŜa, 

– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5.  specyfikacji technicznej. 

Badania odbiorowe naleŜy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoŜa moŜna przeprowadzić wzrokowo i za pomocą 
młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych 
miejscach na kaŜde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-
92/B-01814. 

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i 
niezwiązaniu izolacji z podłoŜem. 

Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych moŜna dokonać 
metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 
m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, 
wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niŜ 5 na jednym obiekcie. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i 
przyziemiu budynku 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 
powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z 
obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 
m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje 
przedmiarowe, oblicza się w metrach. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, 
pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
elementami ulegającymi zakryciu są podłoŜa i poszczególne warstwy w izolacjach 
wielowarstwowych. Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
hydroizolacyjnych, natomiast odbiór kaŜdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji 
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułoŜeniem kolejnej warstwy. 
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W trakcie odbioru podłoŜy naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy 
pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, określonymi w pkt. 5.3. 

W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych naleŜy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań naleŜy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej 
specyfikacji.  

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa lub 
poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót 
hydroizolacyjnych. 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badań jest negatywny podłoŜe lub kolejna warstwa izolacji 
wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoŜa lub nie przyjętej 
warstwy hydroizolacji. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową 
specyfikację techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 
terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 



 20 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 

– dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

– protokoły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, 
jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W 
takim wypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

– jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, nie powodują 
nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający moŜe wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją 
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z 
zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i 
wodochronnej w części podziemnej i przyziemiu budynku po uŜytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauwaŜone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót hydroizolacyjnych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku 
uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia, 

– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
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– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 

– przygotowanie podłoŜy, 

– demontaŜ przed robotami hydroizolacyjnymi i montaŜ po wykonaniu robót elementów, 
które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 

– wykonanie prac hydroizolacyjnych, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
robót, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i 
wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty ewentualnego obniŜenia poziomu 
zwierciadła wody gruntowej oraz koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonania robót hydroizolacyjnych na wysokości ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia. 

Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
obniŜenia poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz koszty rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań. 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24002:1997/Ap1:2001  Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 

PN-B-24004:1997/Az1:2004  Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). 

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24620:1998/Az1:2004  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana 
Az1). 
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PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1). 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenaŜowych. 

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenaŜowych 
(Zmiana A1). 

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – 
Definicje i właściwości. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŜej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 
świeŜej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŜej 
zaprawy (za pomocą penetrometru). 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoŜa stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku. 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005  Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku (Zmiana A1). 

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
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PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 
badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i 
Ŝelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

10.2. Ustawy 

– 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 zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004  r. Nr 
204, poz. 2087). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zmianami). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 
2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 
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– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z 
późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, 
poz. 1679, z późn. zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 3) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych 
budynków. Warszawa 2005 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Zmiana sposobu uŜytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku Miejskiego 
Klubu Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi oraz przebudowa części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na 
potrzeby klubu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. 
1.2. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z inwestycją pod nazwą:  
“Zmiana sposobu uŜytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku Miejskiego 
Klubu Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi oraz przebudowa części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na 
potrzeby klubu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.” 
1.3. Zakres stosowania ST 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi 
dla poszczególnych rodzajów robót.  
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie 
naraŜonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie 
następujących czynności: 
– przygotowanie zapraw, 
– spajanie elementów murowych zaprawą. 

Przedmiotem specyfikacji jest takŜe określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów 
konstrukcji murowych. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takŜe 
zdefiniowanymi poniŜej: 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 
elementów murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów 
oraz ich kierunku odniesionym do ułoŜenia elementu w murze. 
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która moŜe przechodzić lub nie przez cały element 
murowy. 
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Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych 
dodatków technologicznych, jeŜeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, 
tynkarskie i specjalne np. Ŝaroodporne, montaŜowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w 
jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania napręŜeń występujących w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – róŜnego 
rodzaju wyroby metalowe, Ŝelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach 
murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproŜa i wzmocnienia 
(zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – 
materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. 
przeciwmrozowe. 
Warunki środowiskowe – w zaleŜności od stopnia naraŜenia konstrukcji na zawilgocenie 
rozróŜnia się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska: 
– klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a takŜe nie 

podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych,  
– klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko 

zewnętrzne, w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z  
elementami znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie,  

– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 
– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrąŜone całkowicie lub częściowo w 

wodzie morskiej, elementy połoŜone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w 
powietrzu nasyconym solą, 

– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 
Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób naleŜyty przed przenikaniem wody uwaŜać 
moŜna za znajdujący się w środowisku klasy 2. 
Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą 
producent jest zobowiązany uzyskać przy załoŜonej zmienności procesu produkcyjnego. 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna 
wytrzymałość na ściskanie określonej liczny elementów murowych. 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość 
elementów murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równowaŜnego elementu 
murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w 
kierunku poziomym wynoszą 100 mm. 
Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały 
podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości 
uŜytkowe). 
Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której 
właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę). 
Czas korekty świeŜo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50% 
przylegającej płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na 
określonym podłoŜu stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta 
przylegającą zaprawą. 
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Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów 
murowych. 
NadproŜe – belka przejmująca obciąŜenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
NadproŜe pojedyncze – nadproŜe pracujące jako pojedyncza belka. 
NadproŜe złoŜone – nadproŜe składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, z 
których kaŜdy ma strefę ściskaną i rozciąganą. 
NadproŜe zespolone – nadproŜe zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, 
wykonywaną na miejscu wbudowania. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
1.7. Dokumentacja robót murowych 
Konstrukcje murowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.6. 
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom 
murowym, wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie: 
– bezpieczeństwa konstrukcji, 
– bezpieczeństwa uŜytkowania, 
– wymagań cieplnych, 
– wymagań akustycznych, 
– trwałości konstrukcji itp. 

Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany okres 
uŜytkowania w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej 
konserwacji odpowiadały załoŜonemu przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości konstrukcji i 
doborze materiałów naleŜy uwzględnić warunki środowiskowe, na działanie których 
konstrukcja będzie naraŜona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takŜe 
sposób jego zabezpieczenia przez działaniem niekorzystnych czynników. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 
– elementy murowe, 
– zaprawy murarskie, 
– wyroby dodatkowe, 
– inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
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2.2.1. Elementy murowe 
2.2.1.1. Rodzaje elementów murowych 
RozróŜnia się następujące rodzaje elementów murowych róŜnicowane z uwagi na: 
• Surowiec uŜyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania 

konstrukcji murowych: 
– ceramiczne o małej i duŜej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1, 
– silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2, 
– z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3, 
– z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4, 
– z kamienia sztucznego według normy PN-EN 771-5, 
– z kamienia naturalnego, spełniające wymagania normy PN-EN 771-6. 

• Surowiec uŜyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych 
według indywidualnych zasad: 
– z betonów lekkich z wypełniaczami organicznymi, 
– z nieautoklawizowanego betonu komórkowego, 
– z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu, 
– stosowane sporadycznie lub na skalę doświadczalną elementy z gliny niewypalonej, z 

tworzyw sztucznych, 
produkowane według norm krajowych lub aprobat technicznych. 

• Wielkość elementów: 
– drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drąŜone, bloczki pełne) 

układane przy murowaniu jedną ręką, 
– średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki 

pełne) układane oburącz przy murowaniu. 
Elementy wielkowymiarowe, np. nadproŜa lub prefabrykowane bloki ścienne, które są 

układane przez kilku murarzy lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego, nie są zaliczane do 
grupy elementów murowych. 

• Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: 
– elementy do murowania na zwykłe spoiny, 
– elementy do murowania na cienkie spoiny. 

• Zawartość otworów w elementach murowych: 
– elementy grupy 1, 
– elementy grupy 2, 
– elementy grupy 3. 

Elementy murowe przyporządkowywane tym grupom powinny spełniać wymagania 
podane w tablicy 1 w normie PN-B-03002. 

• Przeprowadzaną kontrolę produkcji (kategoria produkcji): 
– elementy kategorii I, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje, Ŝe mają 

one określoną wytrzymałość na ściskanie, a wyniki kontroli jakości przeprowadzanej w 
zakładzie potwierdzają, Ŝe prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na 
ściskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie większe niŜ 5%, 
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– elementy kategorii II, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje ich 
wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 

• Kształt elementów murowych: 
– z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny 

poprzeczne, 
– z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania ściany bez wypełniania zaprawą 

pionowych spoin poprzecznych, 
– z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym. 

• Rolę pełnioną w konstrukcji murowej: 
– podstawowe o kształcie prostopadłościanu, spełniające rolę głównego elementu 

konstrukcyjnego, 
– uzupełniające o róŜnorodnym kształcie, tj. naroŜniki, okapniki, daszki. 

2.2.1.2. Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i 
przewidywane w dokumentacji projektowej: 

• Wymiary i odchyłki wymiarowe 
Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości, szerokości i 
wysokości. Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami: 
– wartością średnią (róŜnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną), 
– rozpiętością wymiarów (róŜnica między wynikiem największym i najmniejszym). 

• Kształt i budowa 
Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie 
potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności 
do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu 
obliczeń statystycznych, akustycznych, ogniowych itp. 

• Wady i uszkodzenia powierzchniowe 
W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane 
jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości 
powierzchni kładzenia (wspornych). 

• Gęstość 
Gęstość brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana wtedy, kiedy 
takie dane są potrzebne do oceny izolacyjności akustycznej, nośności, odporności ogniowej 
lub izolacyjności cieplnej ścian. 

• Wytrzymałość na ściskanie 
Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ściskanie 
elementów murowych. Producent moŜe równieŜ deklarować wytrzymałość 
znormalizowaną. Konieczne jest równieŜ podanie kategorii produkcji elementów murowych. 

• Trwałość (mrozoodporność) 
Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać przewidywane 
warunki środowiskowe i w konsekwencji stopień naraŜenia na zawilgocenie konstrukcji 
murowych. 
Konstrukcje murowe naraŜone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na: 
– cykliczne zamraŜanie i rozmraŜanie, 
– działanie siarczanów i chlorków. 
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 Dobór elementów murowych w róŜnych warunkach środowiskowych, zalecany w normie 
PN-B-03002, podano w tablicy 1. 

 
 
 
 
 
 
Tablica 1. Dobór elementów murowych wg grup z uwagi na trwałość  
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy środowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji) 

Klasa środowiska 
Elementy murowe 

1 2 3 4 5 

Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,32) 1,2,32) 1,2,32) 

Silikatowe 1,2 1,21) 1,22) –3) –3) 

Z betonu zwykłego i 

kruszywowego lekkiego 
1,2 1,21) 1,21) 1,22) 1,22) 

Z autoklawizowanego betonu 

komórkowego 
1 12) –3) –3) –3) 

1) Przy naleŜytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 
2) Elementy licowe – odpowiednio do deklaracji producenta dotyczącej przydatności 
elementu w określonych warunkach środowiskowych lub elementy zwykłe – przy naleŜytym 
zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 
3) Nie stosuje się. 

PoniewaŜ pod pojęciem trwałości elementów murowych naleŜy rozumieć przede 
wszystkim mrozoodporność, więc kategorie odporności elementów murowych na cykle 
zamraŜania i rozmraŜania powinny być skorelowane z przewidywanym sposobem ich 
zastosowania. RozróŜnia się następujące kategorie: 
– kategoria F0, warunki obojętne (ściany wewnętrzne, wewnętrzne warstwy ścian 

szczelinowych), 
– kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnętrzne elementy budynku naraŜone na 

zamraŜanie i rozmraŜanie, ale zabezpieczone przed bezpośrednim nasączaniem), 
– kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, 

nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwieńczenia, wolno stojące ściany graniczne). 
• Właściwości cieplne 

W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegających 
wymaganiom izolacyjności cieplnej, producent powinien podać informacje o właściwościach 
cieplnych. Informacje te mogą być oparte na wartościach tabelarycznych, obliczeniach lub 
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745. 

• Absorpcja wody – zewnętrzne nietynkowane elementy budynku 
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W przypadku elementów stosowanych do budowy zewnętrznych ścian licowych 
sprawdzana jest ich absorpcja (nasiąkliwość) 24-godzinna. 

• Absorpcja wody – warstwy odporne na wilgoć 
W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie naraŜonych 
na silne zawilgocenie, określa się absorpcję (nasiąkliwość) za pomocą gotowania w wodzie. 

• Absorpcja wody – początkowa wielkość absorpcji wody 
JeŜeli jest to niezbędne, ze względu na sposób stosowania elementów, naleŜy sprawdzać 
początkową wielkość absorpcji wody w czasie 60 sekund. 

• Reakcja na ogień 
JeŜeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarować 
klasę reakcji na ogień elementu murowego. JeŜeli element zawiera mniej niŜ 1% masy 
(objętości) materiałów organicznych, deklarować moŜna klasę A1 bez konieczności 
przeprowadzania badań ogniowych. 

• Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych 
W przypadku elementów ceramicznych, zaleŜnie od przewidywanego zakresu zastosowania, 
bada się zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych. 

• Rozszerzalność pod wpływem wilgoci 
JeŜeli normy tego wymagają, to moŜna przeprowadzić badania zmian liniowych pod 
wpływem wilgoci elementów murowych. 

• Przepuszczalność pary wodnej 
W przypadku elementów licowych, naleŜy podać tabelaryczną wartość współczynnika 
dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) współczynnik dyfuzji określa się na 
podstawie gęstości materiału. 

• Wytrzymałość spoiny (charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny) 
W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w 
elementach konstrukcyjnych, powinna być deklarowana charakterystyczna początkowa 
wytrzymałość spoiny na ścinanie. Deklaracja moŜe być oparta na wartościach 
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartościach wynikających 
z badań. 

• Substancje niebezpieczne 
Konieczne jest przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej elementów 
murowych. Badania te naleŜy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 

2.2.2. Zaprawy murarskie 
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich 
RozróŜnia się następujące zaprawy murarskie róŜnicowane z uwagi na: 
• Właściwości i/lub zastosowanie: 
–  ogólnego przeznaczenia (G), 
–  lekka (L), 
–  do cienkich spoin (T). 
• Koncepcję projektowania zaprawy: 
– zaprawa wg projektu, 
– zaprawa wg przepisu. 
• Sposób produkcji: 
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–  zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania normy 
PN-EN 998-2, 
–  zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104. 
• Skład materiałowy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy 

(symbol rodzaju): 
– zaprawa cementowa („c”), 
– zaprawa cementowo-wapienna („cw”), 
– zaprawa wapienna („w”), 

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl”). 
• Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, 

wytwarzanych na miejscu budowy: 
a) zaprawa cementowa (cement : piasek): 

– odmiana 1:2 (symbol odmiany A), 
– odmiana 1:3 (symbol odmiany B), 
– odmiana 1:4 (symbol odmiany C), 

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek): 
– odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), 
– odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), 
– odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F), 
– odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G), 

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek) 
– odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H), 
– odmiana 1:2 (symbol odmiany I), 
– odmiana 1:4 (symbol odmiany J). 

• Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu 
budowy: 
– klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 0,25 N/mm2, 
– klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 0,5 N/mm2, 
– klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 1,0 N/mm2, 
– klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 2,5 N/mm2, 
– klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 5,0 N/mm2, 
– klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 10,0 N/mm2, 
– klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 15,0 N/mm2, 
– klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 20,0 N/mm2, 
– klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm2. 

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna 
być deklarowana przez producenta. Producent moŜe deklarować klasę wytrzymałości na 
ściskanie oznaczoną literą „M” i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, Ŝe 
wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. 

Zalecane zgodnie z normą PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu 
budowy w zaleŜności od ich przeznaczenia podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleŜności od przeznaczenia 
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Przeznaczenie 
Symbol 
rodzaju 

Symbol 
odmiany 

Klasa 

C A, B, C od M 10 do M 15; M d 
konstrukcyjne 

CW D, E M 10; M 15 

C B, C M 10; M 15 

Ściany fundamentowe i 
ściany zewnętrzne 
poniŜej poziomu terenu 

niekonstrukcyjne 
CW D, E M 10; M 15 

C A, B, C od M 10 do M 20 
konstrukcyjne 

CW D, E, F od M 5 do M 15 

C B, C M 10; M 15 

Ściany zewnętrzne 
powyŜej poziomu 
terenu 

niekonstrukcyjne 
CW E, F M 5; M 10 

C B, C M 10; M 15 

CW D, E, F, G od M 2,5 do M 15 konstrukcyjne 

W H M 1 

C C M 10 

CW D, E, F, G od M 2,5 do M 5 

Ściany wewnętrzne 

niekonstrukcyjne 

W H, I, J od M 0,25 do M 1 

 
Dobór zapraw z uwagi na warunki środowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z 

uwzględnieniem stopnia naraŜenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normą PN-B-
03002 w tablicy 3. 
Tablica 3. Dobór zapraw z uwagi na trwałość 

Klasa środowiska 
Klasa zaprawy 

1 2 3 4 5 

 1,0 + – – – – 

 3,0 + + – – – 

 ≥ 5,0 + + + +1) +1) 

1) Odpowiednio do deklaracji producenta 

 Do murów zbrojonych powinny być wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymałości 
nie niŜszej niŜ 5 N/mm2, a w przypadku murów zbrojonych w środowisku wilgotnym – o 
wytrzymałości nie niŜszej niŜ 8 N/mm2. Do murów zbrojonych naleŜy stosować zaprawy nie 
powodujące korozji zbrojenia. 
2.2.2.2. Właściwości zapraw murarskich 
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego przechodzenia ze 
stanu płynnego lub plastycznego w stan stały, właściwości zapraw muszą być określane 
zarówno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw świeŜych oraz stwardziałych. Właściwości 
mieszanek suchych określane są w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakładzie (kontrola 
bieŜąca procesu produkcji). Właściwości zaprawy świeŜej istotne są dla murarza i przebiegu 
robót murarskich, natomiast zaprawy stwardziałej decydują o jakości konstrukcji murowej. 
 
Właściwości zapraw murarskich deklarowane przez ich producentów i przewidywane w 
dokumentacji projektowej 
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A. Właściwości suchych mieszanek: 
• Proporcje składników suchej mieszanki 

Proporcje składników mieszanki suchej podaje się w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. 
Wszystkie składniki powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w 
dokumentacji projektowej.  

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguły producent nie podaje składu. W takim 
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy. 

• Uziarnienie wypełniaczy 
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw 
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm). 

• Gęstość nasypowa mieszanki suchej 
Podawanie gęstości nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw według 
przepisu, tzn. w momencie określania proporcji składników (objętościowo lub masowo). 

• Okres gwarancji mieszanki suchej 
Normy nie określają minimalnego okresu przydatności mieszanki suchej zaprawy do 
stosowania, więc większość producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy 
miesiące. 

• Proporcje mieszania mieszanki z wodą 
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodą określa 
producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje określa się na 
podstawie badań konsystencji świeŜego zarobu. 

B. Właściwości świeŜej zaprawy: 
• Konsystencja i plastyczność (rozpływ) 

Konsystencję świeŜej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-EN 
1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 
tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji 
zaprawy, polegającej na określeniu głębokości zanurzania stoŜka pomiarowego w zaprawie, 
zgodnie z PN-85/B-04500. 
Konsystencja (w cm) świeŜej zaprawy, w zaleŜności od rodzaju elementów murowych, 
określana wg PN-85/B-04500, powinna wynosić: 
1) elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6%  –  5÷7 cm, 
2) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyŜej 6% do 22% – 6÷8 cm, 
3) elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% – 8÷10 cm, 
4) elementy silikatowe – 6÷8 cm, 
5) elementy z betonu kruszywowego zwykłego – 5÷7 cm, 
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego – 7÷8 cm, 
7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego – 8÷9 cm, 
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego – 6÷10 cm. 

• Gęstość objętościowa zaprawy świeŜej 
Badania gęstości zaprawy świeŜej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być przydatne 
do alternatywnego określania zawartości powietrza w zaprawie świeŜej. Według 
dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na określeniu czasu, po którym zaprawa 
zgęstnieje na tyle, Ŝe jej konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a plastyczność o 4 cm. 
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• Czas zachowania właściwości roboczych 
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien być 
deklarowany przez producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 
powinny wykazywać czas nie krótszy niŜ jego wartość deklarowana. 
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, 
określany według PN-EN 1015-9, nie powinien być krótszy niŜ: 
1) dla zapraw cementowych – 2 h, 
2) dla zapraw cementowo-wapiennych – 5 h, 
3) dla zapraw wapiennych – 8 h. 

• Czas korekty świeŜo zarobionej zaprawy 
Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie 
spoiny. Ogólnie przyjmuje się, Ŝe nie powinien być krótszy niŜ 7 minut. 

• Zawartość powietrza 
Badanie zawartości powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych 
fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. JeŜeli jednak jest to konieczne ze 
względu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to 
zakres zawartości powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza się zgodnie z PN-
EN 1015-7. 

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest równieŜ moŜliwość określania 
zawartości powietrza na podstawie badania gęstości objętościowej świeŜej zaprawy, zgodnie 
z PN-EN 1015-6. 

Zawartość powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzających, wykonywanych na 
miejscu budowy, określana według PN-EN 1015-7, nie powinna być większa niŜ: 
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d. 

• Zawartość chlorków 
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartość chlorków nie przekraczała 0,1% suchej masy 
zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest 
sprawdzenie zawartości chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17. 

C. Właściwości stwardniałej zaprawy 
• Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej 

Oznaczanie gęstości zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na 
konieczność określenia, czy dana zaprawa naleŜy do grupy zapraw zwykłych czy do grupy 
zapraw lekkich. Gęstość zapraw murarskich lekkich nie powinna być większa niŜ 1300 
kg/m3. Gęstość zapraw zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy, określana według PN-
EN 1015-10, zgodnie z normą PN-B-10104 nie powinna przekraczać: 
1) zaprawy cementowej – 2000 kg/m3, 
2) zaprawy cementowo-wapiennej – 1850 kg/m3, 
3) zaprawy wapiennej – 1700 kg/m3. 

• Wytrzymałość na ściskanie i zginanie 
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarować ich 
wytrzymałość na ściskanie lub odpowiednią klasę wytrzymałości. Norma PN-EN 998-2 
definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymałości ≥ 25 N/mm2).  
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Wytrzymałość na ściskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normą 
PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza od deklarowanej wytrzymałości na ściskanie lub 
deklarowanej klasy wytrzymałości na ściskanie. 

Normy nie wymagają deklarowania wytrzymałości na zginanie zapraw produkowanych 
fabrycznie. 

Wytrzymałość na ściskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza niŜ podana w tablicy 4. 

 
Tablica 4.  Wytrzymałość na ściskanie w zaleŜności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy 

Klasa zaprawy i wytrzymałość na ściskanie 
N/mm2 Rodzaj 

zaprawy 
Symbol 

odmiany 
M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 

A        20 

B       15  Cementowa 

C      10   

D       15  

E      10   

F     5    

Cementowo- 
wapienna 

G    0,25     

H   1      

I  0,5       Wapienna 

J 0,25        

 
Wytrzymałość na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana 

według PN-EN 1015-11, w zaleŜności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna być 
mniejsza niŜ podana w tablicy 5. 

 
Tablica 5.  Wytrzymałość na zginanie w zaleŜności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy 

Wytrzymałość na zginanie w zaleŜności od klasy zaprawy 
N/mm2 Rodzaj 

zaprawy 
Symbol 

odmiany 
M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 

A        5,0 

B       4,5  Cementowa 

C      3,4   

D       3,5  

E      2,5   

F     1,6    

Cementowo- 
wapienna 

G    0,8     

H   0,45      

I  0,4       Wapienna 

J 0,25        
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• Absorpcja wody (nasiąkliwość) 

Absorpcja wody (nasiąkliwość) w zaleŜności od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu 
budowy, badana według PN-85/B-04500, powinna wynosić nie więcej niŜ: 
a) zaprawa cementowa – 10%, 
b) zaprawa cementowo-wapienna: 

– klasy M 2,5 i M 5 – 14%, 
– klasy M 10 i M 15 – 12%, 

a) zaprawa wapienna – 15%. 
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w 

elementach zewnętrznych budynku i naraŜonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków 
atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcję spowodowaną kapilarnym 
podciąganiem wody. Wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny 
wykazać, Ŝe absorpcja wody nie jest większa od deklarowanej. 

• Mrozoodporność (trwałość) 
Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamraŜanie – odmraŜanie. 

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnętrznych elementach budynku powinny 
być odporne na zamraŜanie – odmraŜanie. Odporność na zamraŜanie – odmraŜanie 
(mrozoodporność) zaprawy sprawdza się według metody podanej w PN-85/B-04500. 

Zaprawę określa się jako odporną na zamraŜanie – odmraŜanie, jeŜeli po 
przeprowadzeniu wymaganych cykli zamraŜania – odmraŜania spadek wytrzymałości na 
ściskanie, badanej według PN-EN 1015-11, jest nie większy niŜ: 
1) 10% w przypadku zapraw cementowych, 
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych. 
W przypadku zapraw wapiennych badania się nie przeprowadza, przyjmuje się, Ŝe nie są 
odporne na zamraŜanie – odmraŜanie. 

• Promieniotwórczość (substancje niebezpieczne) 
Konieczne jest przeprowadzenie badań promieniotwórczości naturalnej materiałów 
budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te naleŜy wykonywać zgodnie z 
Instrukcją ITB nr 234/95. 

• Wytrzymałość spoiny 
Wytrzymałość spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach 
konstrukcyjnych budynku, określa się jako początkową wytrzymałość charakterystyczną na 
ścinanie spoiny. 
Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d 
wytwarzanych na miejscu budowy moŜe być określana na podstawie: 
1) badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3, 
2) wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszących: 

– 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich, 
– 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin. 

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarować 
charakterystyczną początkową wytrzymałość spoiny. 
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Deklaracja moŜe być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z 
procedurą zapisaną w PN-EN 1052-3 lub według wcześniej podanych wartości normowych 
zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2. 

• Reakcja na ogień 
Producent powinien podać klasę reakcji na ogień zaprawy. Klasyfikację reakcji na ogień 
zapraw przeprowadza się według PN-EN 13501-1 następująco: 
1) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną 

masowo lub objętościowo ≤ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), 
zalicza się do klasy A1 reakcji na ogień bez konieczności przeprowadzania badania, 

2) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną 
masowo lub objętościowo ≥ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), 
zalicza się (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogień na podstawie 
przeprowadzonych badań. 

• Przepuszczalność pary wodnej 
Współczynnik przepuszczalności (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych 
do stosowania w elementach zewnętrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, 
przyjmuje się według wartości tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleŜnionych od gęstości 
zaprawy, podanych w tablicy 6. 
 

Tablica 6. Współczynniki dyfuzji pary stwardniałej zaprawy 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej Gęstość zaprawy  

kg/m3 

do wnętrza materiału z materiału na zewnątrz 

1500 

1600 

1800 

2000 

5 

15 

15 

15 

20 

35 

35 

35 

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w 
zaleŜności od gęstości zaprawy, współczynnik przepuszczalności pary na podstawie wartości 
tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745. 

• Współczynnik przewodzenia ciepła 
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy współczynnik przewodzenia ciepła 
przyjmuje się według wartości tabelarycznych, uzaleŜnionych od gęstości zapraw, podanych 
w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104. 

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje 
współczynnik przewodzenia ciepła. Deklaracja moŜe być wydana, w szczególności dla 
zapraw lekkich, na podstawie badań przeprowadzanych zgodnie z procedurą zapisaną w 
pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartości tabelarycznych uzaleŜnionych od 
gęstości zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745. 

2.2.2. Wyroby dodatkowe 
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać 
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny 
odpowiadać: 
– kotwy, 
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– listwy kotwiące, 
– wieszaki i wsporniki, 
stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami 
konstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy.  
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spełniać jednolite, pojedyncze oraz 
zespolone i złoŜone nadproŜa prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m: 
– stalowe, 
– betonowe, 
– murowane. 
Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadać zbrojenie do spoin 
wspornych murów, obejmujące siatki stalowe: 
– spajane, 
– wiązane, 
– ciągnione. 
Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania 
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06. 
2.2.3. Inne wyroby i materiały 
Do wznoszenia konstrukcji murowych moŜna stosować inne wyroby i materiały: 
– cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
– wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 
– piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy 

PN-EN 13139, 
– kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055, 
– wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych. 
 
2.3.  Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych   
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– kaŜda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w 

etykietę identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez 

oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
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– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia 
robót murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 
 
 

2.4.  Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych  
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. 

Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, 
wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz 
oczyszczone z zanieczyszczeń. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 

Wyroby w miejscu magazynowania naleŜy przechowywać w partiach według rodzajów, 
typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób 
uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. Elementy murowe naleŜy 
przechowywać: 
a) w jednostkach ładunkowych, 
b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 

Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z 
wymaganiami normy PN-B 12030. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 
większej niŜ 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej.  

Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 
cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw moŜna przechowywać na składowiskach otwartych, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). 

JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 
Do wykonywania robót murarskich naleŜy stosować: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
– pion murarski, 
– łatę murarską, 
– łatę waŜoną, 
– wąŜ wodny, 
– poziomnicę uniwersalną, 
– łatę kierunkową, 
– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura 

oraz do wyznaczania kierunku, 
– sznur murarski, 
– kątownik murarski, 
– wykrój. 
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
– kastrę na zaprawę, 
– szafel do zaprawy, 
– szkopek do wody, 
– palety na elementy murowe, 
– wiadra. 
C. Do obróbki elementów murowych: 
– młotek murarski, 
– kirkę, 
– oskard murarski, 
– przecinak murarski, 
– puckę murarską, 
– drąg murarski, 
– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 
D. Do murowania: 
– kielnię murarską, 
– czerpak, 
– łopatę do zaprawy, 
– rusztowania. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
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Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewoŜone jednostkami samochodowymi, 
kolejowymi, wodnymi i innymi. 

Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe naleŜy 
prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposaŜonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany 
ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub 
przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. 

Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach teŜ nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały 
w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości 
materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. 
 Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się uŜywać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i 
materiałów w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte plandekami 
lub zamknięte. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w 
postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa 
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed przystąpieniem do murowania ścian naleŜy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 
sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia naleŜy sprawdzić, zgodnie z pkt. 6.4. 
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyŜowań ścian fundamentowych. 
5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
Roboty murowe naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 
techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia 

wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 
 mury naleŜy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 

murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 
 elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
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 spoiny poprzeczne i podłuŜne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 
mijankowo, 

 mury naleŜy wnosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości, 
 elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
 przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeŜeli takie wymaganie 

zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
 stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza 

liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
 liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 

– w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%, 
– w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%, 
– w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%, 

 konstrukcje murowe o grubości mniejszej niŜ 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą 
być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe 
mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta 
zaprawy, 

 wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy 
temperaturze poniŜej 0°C pod warunkiem stosowania środków umoŜliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem 
dopuszczenia takiej moŜliwości przez producenta zaprawy, 

 w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych. 

5.4. Organizacja robót murowych 
5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do 

rodzaju budowy, 
– racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów 

budowlanych (najbliŜej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za 
materiałami drogi transportowe), 

– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 
– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie 

uzasadnionych), 
– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający 

przestoje, 
– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 
5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie 
Kategoria A – roboty murarskie wykonuje naleŜycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra 
murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeŜeli zaprawy są wykonywane na 
budowie to kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość 
robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezaleŜna od wykonawcy.  
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Kategoria B – warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór nad jakością robót 
moŜe kontrolować odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowaŜniona przez wykonawcę. 
Uwaga: Decyzję o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji 
projektowej. 

5.5. Rodzaje wiązań cegieł w murze: 
– pospolite (blokowe lub kowadełkowe), 
– krzyŜykowe (weneckie), 
– polskie (wendyjskie lub gotyckie), 
– holenderskie, 
– wielorzędowe (amerykańskie). 

Wiązanie murów oraz ich styków i naroŜników powinno być wykonane zgodnie z 
przykładami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – rok 2006 a takŜe w 
normie archiwalnej PN-68/B-10020. 
5.6. Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 
– na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, 
– na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, 
– na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 
– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 
– z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią 

odległość elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą 
otworów utworzonych na styku wyrobów, 

– na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra 
jednego elementu weszły we wpusty drugiego elementu. 

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykłe: 
– murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, 
– murowanie na wycisk, 
– murowanie na docisk. 
5.6.4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 
– elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie 

cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 
– połoŜenie elementów pierwszej warstwy naleŜy kontrolować za pomocą poziomicy lub 

niwelatora, 
– pierwszą warstwę elementów moŜna dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku 

bloczków z betonu komórkowego, 
– w celu umoŜliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) 

o poŜądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, 
kielnią z ząbkowaną krawędzią,  

– połoŜenie elementów drugiej i kolejnych warstw moŜna korygować w ciągu pierwszych 7-15 
minut od ich ułoŜenia (czas korekty określa producent zaprawy). 

5.7. Rodzaje murów z kamienia 
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Z uwagi na kształt i rodzaj kamienia rozróŜnia się następujące typy murów: 
• nieregularne  

– mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym kształcie oraz z kamieni łamanych 
niesortowanych, 
– mury półdzikie z kamieni sortowanych, 
– mury cyklopowe z kamienia łamanego, specjalnie przycinanego w kształcie nieforemnego 
wieloboku, 

• półregularne  
– mury warstwowe z kamieni łupanych warstwowo o dwóch powierzchniach wspornych 
płaskich i jednocześnie równoległych, 
– mury mozaikowe z kamieni łupanych prostokątnych o róŜnej wielkości, 
– mury rzędowe z kamieni łupanych prostokątnych dobieranych pod względem wysokości 
tak, by po ich ułoŜeniu w rzędzie była zachowana jednakowa wysokość całego rzędu, 

• regularne  
– mury z ciosów czyli z duŜych, regularnych elementów układanych w wiązaniu pospolitym 
lub polskim, 
– mury z bloczków kamiennych, układanych jak mury z cegieł ceramicznych. 

5.8. Ogólne zasady murowania ścianek działowych 
5.8.1. Ścianki działowe o grubości ¼ cegły naleŜy murować na zaprawie cementowej o 
wytrzymałości nie niŜszej niŜ 5 N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości 
powyŜej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych 
na głębokość nie mniejszą niŜ 70 mm. 
Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych 
krytych. 
5.8.2. W budynkach o konstrukcji nośnej Ŝelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe 
są oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek 
z elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych. 
5.9. Ogólne zasady wznoszenia ścian szczelinowych i dwuwarstwowych 
5.9.1. Warstwa wewnętrzna jest ścianą konstrukcyjną, więc stosuje się do niej wymagania jak 

dla ścian konstrukcyjnych. 
5.9.2. Warstwa zewnętrzna powinna mieć grubość nie mniejszą niŜ 70 mm, o ile w 

dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i być trwale połączona z warstwą 
wewnętrzną za pomocą kotew. 

5.9.3. Kotwy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub 
mającej inne zabezpieczenie antykorozyjne i rozłoŜone na równym poziomie.  

Dopuszcza się ułoŜenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnętrznej 
osłonowej. 
5.9.4. Liczba kotew nie powinna być mniejsza niŜ 4 szt./1 m2 ściany. WzdłuŜ wszystkich 

krawędzi swobodnych warstwy zewnętrznej (wokół otworów, przy naroŜu budynku, 
wzdłuŜ krawędzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) naleŜy ułoŜyć dodatkowe kotwie 
w liczbie nie mniejszej niŜ trzy sztuki na metr krawędzi ściany. 

5.9.5. Spoiny warstwy zewnętrznej licowej (nieotynkowanej) powinny być dokładnie 
wypełnione zaprawą lub mur zewnętrzny licowy powinien być wyspoinowany. 
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5.9.6. Zaleca się, aby odległość przerw dylatacyjnych w warstwie zewnętrznej była nie większa 
niŜ: 

– 8 m – jeŜeli wykonana jest z cegły silikatowej lub betonowej, 
– 12 m – jeŜeli wykonana jest z cegły ceramicznej. 
5.9.7. Warstwa zewnętrzna osłonowa powinna umoŜliwiać odprowadzenie wody, która 

przeniknęła przez nią do muru. W tym celu, zgodnie z normą PN-B-03002, u spodu 
warstwy zewnętrznej, w miejscu podparcia, zaleca się wykonać fartuch z materiału 
wodochronnego na podkładzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnętrznej 
pozostawić otwory zabezpieczone siatką lub kratką, którymi woda moŜe spływać na 
zewnątrz. 

5.9.8. Wykonując otwory okienne i drzwiowe naleŜy stosować zasady podane w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje 
murowe”, wydanie ITB – 2006 r.: 

– obie warstwy murowe w Ŝadnym miejscu nie mogą stykać się ze sobą,  
– stolarka moŜe być przymocowana tylko do jednej z warstw murowych, 
– dla obu warstw murowych naleŜy wykonać niezaleŜne nadproŜa, 
– stolarka musi być zabezpieczona przed wodą zbierającą się w szczelinie, w tym celu wzdłuŜ 

pionowych krawędzi ościeŜa naleŜy przeprowadzić pionową izolację przeciwwilgociową, 
oddzielającą warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być równieŜ 
zainstalowana powyŜej i poniŜej otworu. Pozioma izolacja połoŜona powyŜej okna powinna 
„ześlizgiwać się” w dół – w kierunku zewnętrznej warstwy, która powinna zostać 
zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzająco-odwadniające, przez które woda ze 
szczeliny będzie mogła swobodnie wypływać na zewnątrz ściany. 

5.10. Ogólne zasady wykonywania nadproŜy 
5.10.1. NadproŜa mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. NadproŜa 

prefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2. 
5.10.2. NadproŜa murowe zbrojone wykonywane na placu budowy. 
A. NadproŜa ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 1,5 m. 

NadproŜe wykonuje się na sztywnym deskowaniu, na którym rozściela się zaprawę 
cementową grub. 30-40 mm, a następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi być 
zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Następnie muruje się cztery lub pięć warstw 
muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie moŜna rozebrać po 
upływie dwóch tygodni. NadproŜe powinno być sprawdzone wg PN-B-03340. 

B. NadproŜa płytowe typu Kleina mogą być stosowane do przykrywania otworów o rozpiętości 
do 2,5 m. Nad otworami o szerokości poniŜej 1,5 m zaleca się wykonywanie nadproŜa o 
wysokości co najmniej ½ cegły (cegły ułoŜone na rąb). W przypadku otworów o szerokości 
od 1,5 m nadproŜe powinno mieć wysokość 1 cegły (cegły ułoŜone na stojąco lub dwie płyty 
z cegieł ułoŜonych na rąb). Liczba uŜytych prętów powinna wynikać z dokumentacji 
projektowej, w której przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340. 

5.10.3. NadproŜa murowe zespolone wykonywane są na placu budowy z gotowych kształtek 
nadproŜowych, zbrojonych prętami stalowymi i łączonych (zespalanych) betonem. 
Kształtki nadproŜowe mogą być ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu 
komórkowego. 

NadproŜa naleŜy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek. 



 24 

NadproŜa powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku 
podłuŜnym jak i poprzecznym. Oparcie końca nadproŜa powinno być nie mniejsze niŜ 100 mm. 
Przy murach wykonanych z elementów zawierających więcej niŜ 50% pustek powietrznych lub 
z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna długość oparcia końca 
nadproŜa powinna być wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W 
przypadku ścian szczelinowych oparcie powinno sięgać co najmniej na 50 mm poza 
zakończenie szczeliny wewnętrznej.  
Elementy prefabrykowane nadproŜy murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. 
5.10.4. NadproŜa Ŝelbetowe wylewane stosuje się w ścianach wewnętrznych oraz jako nadproŜa 

warstwy wewnętrznej muru szczelinowego. NadproŜa te naleŜy wykonywać zgodnie z 
zasadami obowiązującymi dla konstrukcji Ŝelbetowych, a więc przestrzegać wymagania 
zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji Ŝelbetowych. 

5.10.5. NadproŜa prefabrykowane stalowe Ŝelbetowe, spręŜone, ceramiczne, silikatowe, z 
betonu komórkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych 
wyrobów powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. MoŜna je montować bez 
konieczności stemplowania. Długość oparcia belek powinny być takie jak dla nadproŜy 
murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.). 

 
5.11. Ogólne zasady wykonywania przewodów kominowych 
5.11.1. Podział przewodów kominowych 
a) przewody dymowe odprowadzające spaliny z węglowych lub opalanych drewnem trzonów 

kuchennych, pieców ogrzewczych i kominków, 
b) przewody spalinowe odprowadzające spaliny z urządzeń gazowych, 
c) przewody wentylacyjne odprowadzające zuŜyte powietrze z pomieszczeń ponad dach 

budynku. 
5.11.2. Elementy kominowe 
Do wznoszenia ścian (murów) z przewodami kominowymi moŜna stosować zwykłe cegły 
ceramiczne i bloczki z betonu zwykłego bez otworów lub pełne oraz specjalne kształtki 
(pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe. 
5.11.3. Przekroje i wymiary kanałów 
Kanały mogą mieć przekrój kołowy albo kwadratowy. Minimalny przekrój kanałów dymowych 
z cegieł wynosi ½ x ½ cegły, tj. 140 x 140 mm. Minimalna średnica przewodu dymowego 
okrągłego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustaków wentylacyjnych najmniejszy 
wymiar przewodu wynosi nie mniej niŜ 110 mm. Wymiary przewodów kominowych powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki od wymiarów przewodów, określonych w 
dokumentacji projektowej, wynikające z niedokładności ich wykonania nie powinny 
przekraczać +10 i -5 mm. 
5.11.4. Rozmieszczenie przewodów w ścianach murowanych 
W celu zapewnienia maksymalnego ciągu przewody powinny być prowadzone w ścianach 
ogrzewanych wewnętrznych, np. międzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych ścianach 
przylegających do klatek schodowych lub w ścianach zewnętrznych. Przewody wentylacyjne i 
dymowe mogą być łączone we wspólne bloki, co pomaga w ogrzewaniu się przewodów 
wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia siłę ciągu. Przewody spalinowe powinny być 
oddzielone od kanałów wentylacyjnych i dymowych szczelnymi ściankami grubości minimum 
½ cegły. 
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5.11.5. Kierunek prowadzenia przewodów 
Przewody naleŜy prowadzić w miarę moŜności pionowo, bez załamań. Ewentualne odchylenia 
przewodu od pionu nie powinny przekraczać 30°. Powierzchnie wewnętrzne przewodów w 
miejscach załamań naleŜy zabezpieczyć przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami 
stalowymi. Długość przewodu biegnącego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna 
przekraczać 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikające z niedokładności wykonania nie 
powinno być większe niŜ dla spoinowanych powierzchni muru – tablica 7 w pkt. 5.13.6. 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
5.11.6. Zasady prowadzenia przewodów dymowych 
Przewody dymowe naleŜy prowadzić od otworów wycierowych do wylotów komina lub 
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy 
powinny znajdować się na poziomie od 1,0÷1,2 m od podłogi oraz powinny być zamknięte 
szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiałów niepalnych. 
 Dolna krawędź otworu wycierowego przewodów z palenisk usytuowanych w 
pomieszczeniach, w których znajduje się wlot, powinna znajdować się na wysokości 0,3 m od 
podłogi. Otwory wycierowe powinny być łatwo dostępne, mieć osadnik na sadze i być 
zamknięte szczelnie drzwiczkami. 
Otwory wycierowe przewodów prowadzonych w dwóch rzędach, usytuowane z jednej strony 
muru, powinny być umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425. 
Wyloty przewodów dymowych naleŜy wykonywać wg następujących zasad: 
– przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niŜ 12°, 

niezaleŜnie od konstrukcji dachu, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 
0,6 m wyŜej od poziomu kalenicy lub obrzeŜy budynku przy dachach wgłębionych, 

– przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyŜej 12° i pokryciu: 
a)  łatwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości co najmniej o 

0,6 m wyŜej od poziomu kalenicy, 
b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się znajdować 

co najmniej o 0,30 m wyŜej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w 
kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m. 

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę), dla 
prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się ponadto: 
a) ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwyŜszej przeszkody 

(zasłony) dla kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m od tej przeszkody przy 
dachach stromych, 

b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych 
w odległości od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody, 

c) co najmniej o 0,3 m wyŜej od górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów 
usytuowanych w odległości do 1,5 m od tej przeszkody. 

5.11.7. Zasady prowadzenia przewodów spalinowych  
Przewody spalinowe naleŜy prowadzić od otworów rewizyjnych do wylotów komina lub 
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdować się na 
poziomie 0,4 m poniŜej wlotu do przewodu. Wyloty przewodów powinny być usytuowane tak 
jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej). 
5.11.8. Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych 



 26 

Przewody wentylacyjne naleŜy prowadzić od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny 
być wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza się wykonywanie górnych otworów 
wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem. 
5.11.9. Łączenie przewodów kominowych 
W budynkach niskich, jeŜeli jest to moŜliwe, naleŜy nie łączyć przewodów kominowych czyli 
prowadzić oddzielne przewody dla kaŜdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.  
W budynkach wysokich przewody kominowe najwyŜszej kondygnacji nie mogą być łączone z 
innymi przewodami.  
Ponadto przy łączeniu przewodów kominowych w budynkach wysokich naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 
– przewody wentylacyjne mogą być łączone co drugie piętro, 
– w przypadku przewodów dymowych jest moŜliwe łączenie maksimum trzech pieców 

zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja), 
– do jednego przewodu spalinowego moŜna podłączyć najwyŜej dwa piecyki gazowe (co 

druga kondygnacja).  
Całkowicie niedopuszczalne jest podłączanie piecyków dymowych lub spalinowych do 
przewodów wentylacyjnych. 
5.11.10.  Zasady wykonywania murów z przewodami kominowymi 
Zapewnienie maksymalnej szczelności przewodów kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-
10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 
„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania następujących zasad: 
– kształt, wymiary zewnętrzne, połoŜenie kanałów, wlotów, wylotów, załamań, trzonów 

kominowych, obróbki blacharskie, zakończenia górne powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, 

– wmurowywać naleŜy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach 
kominowych i jednocześnie określone w dokumentacji projektowej, 

– najniŜsza klasa cegieł uŜytych do murowania wynosi 15, 
– jeŜeli dokumentacja projektowa tego wymaga naleŜy stosować zaprawy Ŝaroodporne lub 

kwasoodporne, 
– elementy murowe naleŜy układać na pełne spoiny, 
– spoiny pionowe kaŜdej z warstw powinny być przewiązane, 
– w powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, 

jeśli warunki na to pozwalają, to powinny znajdować się tylko w naroŜnikach przewodów, 
– cegły w przegrodach międzykanałowych naleŜy wmurowywać przynajmniej jednym 

końcem w prostopadle do nich połoŜone ścianki zewnętrzne, 
– mury powinny być murowane w wiązaniu pospolitym, 
– w przewodach dymowych i spalinowych ścianki powinny mieć grubość nie mniejszą niŜ ½ 

cegły, 
– w przewodach wentylacyjnych minimalna grubość przegród wynosi ¼ cegły, 
– minimalna odległość przewodów kominowych od lica ściany zewnętrznej wynosi nie mniej 

niŜ 1 cegłę, 
– przewody z pustaków kominowych dymowych muruje się w taki sposób, aby spoiny 

poziome poszczególnych przewodów były przesunięte względem siebie o ½ wysokości 
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pustaka; przestrzeń pomiędzy pustakami dymowymi naleŜy wypełniać zaprawą 
cementowo-glinianą lub specjalną zaprawą, jeŜeli jest to zapisane w instrukcji stosowania 
danych pustaków, 

– powszechną zasadą powinno być uŜywanie wewnętrznych wkładek kwasoodpornych w 
przewodach spalinowych, 

– warstwy cegieł w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny być ułoŜone 
prostopadle do kierunku przewodu, 

– przewody powinny być droŜne na całej długości oraz dawać naturalny ciąg powietrza ku 
górze (ssanie), zapewniający ujście przez przewody spalin lub zuŜytego powietrza ponad 
dach, 

– w celu zachowania gładkości przewodów z cegieł, powinny być one budowane z pomocą 
szablonu, 

– naleŜy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie cegieł ułamkowych. 
– ścianki kanałów powinny być murowane na tej samej zaprawie co sąsiednie mury, 
– nie naleŜy tynkować wnętrza kanałów dymowych lub spalinowych, 
– do wykonywania kominów ponad dachem naleŜy uŜywać cegieł licowych, chyba Ŝe w 

dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegieł 
nielicowych konieczne jest otynkowanie komina, 

– w miejscu przebicia komina przez dach naleŜy wykonać obróbkę blacharską zabezpieczającą 
poddasze przed wodą opadową, 

– wierzch komina powinien być nakryty czapą Ŝelbetową z okapnikiem, odizolowaną warstwą 
papy, 

– przerwy dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002. 
5.12. Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych 
5.12.1. Gzymsy powinny być murowane z cegły na płask lub na rąb, jeŜeli nadwieszenie cegły 

nie przekracza 10 cm. 
Przy większym wysięgu gzymsów ich rozwiązanie konstrukcyjne musi wynikać z dokumentacji 
projektowej. 
Gzymsy mogą być równieŜ murowane ze specjalnych kształtek ceramicznych. 
5.12.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002. 
5.13. Wymagania jakościowe robót murowych 
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 
„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie 
wymagania jakościowe, takie jak: 
5.13.1. Obrys muru 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 
– w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
– w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
– w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 
5.13.2. Grubość muru 
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niŜ: 
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– dopuszczalne odchyłki uŜytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ 
i 1 elementu murowego, 

– ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niŜ 1 cegła, 
– ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 
5.13.3. Wymiary otworów (w świetle ościeŜy) 
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:  
• szerokość + 6 mm, – 3 mm, 
• wysokość + 15 mm, – 10 mm. 
W otworach o wymiarach powyŜej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

• szerokość + 10 mm, – 5 mm, 
• wysokość + 15 mm, – 10 mm. 

5.13.4. Grubość spoin 
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 
– w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm,  
– w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm. 
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne 
odchyłki grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. 

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm 
niŜ grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłuŜnie grubość spoiny powinna być 
co najmniej o 5 mm większa niŜ grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do 
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aŜ do lica 
muru. 

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie naleŜy wypełniać spoiny 
poziomej zaprawą na głębokość 5÷10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, 
przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niŜ 10 mm i nie 
większą niŜ 20 mm. 
5.13.5. Zbrojenie 
Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niŜ: 
– ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków), 
– ± 20 mm dla całego pręta. 
Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast 
grubości otulenia prętów powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340. 
5.13.6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 
Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7. 
Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru 

Dopuszczalne odchyłki 
Rodzaj usterki 

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie 

1 2 3 

Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni 

nie więcej niŜ 3 mm/m i ogółem 
nie więcej niŜ 10 mm na całej 
powierzchni ściany 
pomieszczenia 

nie więcej niŜ 6 mm/m i ogółem 
nie więcej niŜ 20 mm na całej 
powierzchni ściany 
pomieszczenia 

Odchylenie krawędzi od nie więcej niŜ 2 mm/m i nie nie więcej niŜ 4 mm/m i nie 
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linii prostej więcej niŜ jedno na długości 2 m  więcej niŜ dwa na długości 2 m  

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi muru od kierunku 
pionowego 

nie więcej niŜ 3 mm/m i ogólnie 
nie więcej niŜ 6 mm na 
wysokości kondygnacji oraz 20 
mm na całej wysokości budynku 

nie więcej niŜ 6 mm/m i ogólnie 
nie więcej niŜ 10 mm na 
wysokości kondygnacji oraz 30 
mm na całej wysokości budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnych 
powierzchni kaŜdej 
warstwy cegieł 

nie więcej niŜ 1 mm/m i ogółem 
nie więcej niŜ 15 mm na całej 
długości budynku 

nie więcej niŜ 2 mm/m i ogółem 
nie więcej niŜ 30 mm na całej 
długości budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnej 
powierzchni ostatniej 
warstwy pod stropem  

nie więcej niŜ 1 mm/m i ogółem 
nie więcej niŜ 10 mm na całej 
długości budynku 

nie więcej niŜ 2 mm/m i ogółem 
nie więcej niŜ 20 mm na całej 
długości budynku 

Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w projekcie  

nie więcej niŜ 3 mm nie więcej niŜ 6 mm 

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

45000000-7, pkt. 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych 
Przed przystąpieniem do robót murowych naleŜy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz 
przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania 
robót. 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 
Roboty ziemne i fundamentowe naleŜy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia naleŜy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. 
niniejszej specyfikacji wymiary oraz kąty skrzyŜowań ścian fundamentowych murowanych. 
JeŜeli ściany fundamentowe są Ŝelbetowe, to sprawdzenia naleŜy dokonać zgodnie z 
odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną. 
6.2.2. Badania materiałów 
Badania naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłoŜonych: 
– deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 
– deklaracji producentów uŜytych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 
techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego 
przez niezaleŜne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części 
muru ulegających zakryciu, a takŜe kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie. 
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Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykończeniowego, ale przed 
podłączeniem urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców, kominków naleŜy sprawdzić 
przewody kominowe. 
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę: 
– średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm, 
– długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm, 
– rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm, 
– otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm, 
6.3.2. Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności 

dotyczyć prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, 
liczby uŜytych wyrobów ułamkowych. Badania te naleŜy przeprowadzać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.3.3. Kontrola jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmować badania 
wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.3.4. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku: 
a) sprawdzenie droŜności przewodów naleŜy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli 

umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we 
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych, 

b) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze 
sprawdzeniem droŜności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją 
projektową i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej, 

c) sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar 
zewnętrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegieł 
lub bloczków widoczny z ich układu) i porównanie z dokumentacją projektową, 

d) sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej 
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i 
porównanie z dokumentacją projektową, 

e) sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włoŜonych do 
sąsiednich otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością 
do 5 mm, 

f) sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez obserwację 
lica muru z przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne, 

g) sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się 
zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej, 

h) sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się 
wzrokowo przez obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez 
otwory kontrolne za pomocą lustra i latarki elektrycznej. 

6.3.5. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu wykończeniowego, przed 
podłączeniem trzonów kuchennych, pieców, kominów i urządzeń gazowych: 

a) sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub 
świecy dymnej przez wsunięcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się 
dymu w wylocie – przez zamknięcie wylotu i obserwację sąsiednich wylotów oraz 
wlotów w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania się 
dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie naleŜy w przewód ten wpuścić obciąŜony 
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na końcu biały sznur lub taśmę i powtórzyć próbę kopcenia, a następnie wydobyć 
sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzić 
uszczelnienie przewodu, 

b) sprawdzenie wyposaŜenia otworów wycierowych i rewizyjnych przeprowadza się 
przez dokładne ich obejrzenie, próbę zamknięcia i otwarcia drzwiczek oraz próbę 
obruszania ich ręką, 

c) sprawdzenie wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, 
pomiary i porównanie z dokumentacją, 

d) sprawdzenie wylotów przewodów przeprowadza się analogicznie jak sprawdzenie 
wlotów, 

e) sprawdzenie prawidłowości ciągu przed podłączeniem urządzeń przeprowadza się 
za pomocą łuczywa lub palnika przez przystawienie go w odległości ok. 10 cm do 
wlotu przewodu i stwierdzenie wyraźnego odchylenia się płomienia w kierunku 
wlotu. Sprawdzenie prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń przeprowadza się 
przez próbne palenie i stwierdzenie prawidłowego spalania się materiału opałowego, 

f) pozostałe badania – w miarę potrzeby wykonanie badań podanych w pkt. 6.3.4. 
niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi 
w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a 
takŜe protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,  
– jakości wykonania robót murowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje 
murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 
sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; 
pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; 
pomiar grubości murów i ościeŜy wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik 
naleŜy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech róŜnych miejscach, 
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b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i naroŜnikach – 
naleŜy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji, 

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – naleŜy przeprowadzać przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 
mm naleŜy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku 
murów nielicowych – gdy na podstawie oględzin uznano, Ŝe grubość spoiny moŜe być 
przekroczona; średnią grubość spoin poziomych naleŜy obliczać przez odjęcie 
przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka 
muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny 
poziomej naleŜy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku 
raŜących róŜnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich naleŜy przeprowadzać 
oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru, 

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – naleŜy przeprowadzać 
pośrednio na podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania 
robót (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy 
powinny dotyczyć: 

– sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm, 

– sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które 
powinno być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 

– sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich 
otulenia, które powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm, 

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi 
muru – naleŜy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty 
kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości 
prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, 

f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – naleŜy przeprowadzać z 
dokładnością do 1 mm; badanie moŜna wykonać pionem murarskim i przymiarem z 
podziałką milimetrową, 

g) sprawdzenie poziomości warstw murowych – naleŜy przeprowadzać przyrządami 
stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub 
poziomnicą węŜową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, 

h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich 
murów – naleŜy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) 
przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie 
(prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie 
moŜna przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem 
z podziałką milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości 
podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji, 

i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproŜy, gzymsów, 
przerw dylatacyjnych – naleŜy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na 
zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
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j) sprawdzenie liczby uŜytych wyrobów ułamkowych – naleŜy przeprowadzać w trakcie 
robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 
niniejszej specyfikacji technicznej, 

k) sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów 
przewodów i prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów 
kuchennych, pieców ogrzewczych oraz kominków, a takŜe w miarę potrzeby wykonanie 
pozostałych badań wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 
7.2.1. Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w 

dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 
7.2.2. Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala się wg znormalizowanych wymiarów 

cegły 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicą 8. 

Tablica 8. Grubości konstrukcji murowych z cegieł 

Grubości ścian w cegłach ¼  ½  1 1½ 2 2½  3 3½ 4 

Grubości ścian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103 

7.2.3. Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości 
Jako wysokość fundamentu naleŜy przyjmować wysokość od spodu fundamentu do poziomu 
pierwszej izolacji ściany. 
7.2.4. Ściany oblicza się: 
Wariant I 

• w metrach kwadratowych ich powierzchni 
Wariant II 

• w metrach sześciennych ich objętości. 
7.2.5. Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
7.2.6. Wysokości ścian murowanych na fundamentach naleŜy przyjmować od wierzchu 

fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla 
ścian wyŜszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. 

Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, attyk 
naleŜy ustalać na podstawie dokumentacji projektowej. 
Wysokość ścianki działowej naleŜy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub 
stropu, na którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu. 
7.2.7. Słupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. 
Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najdłuŜszej krawędzi. 
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7.2.8. Od powierzchni (wariant I) / objętości ścian (wariant II) naleŜy odejmować: 
– powierzchnie (wariant I) / objętości (wariant II) konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych (z 

wyjątkiem prefabrykowanych nadproŜy Ŝelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niŜ połowę 
grubości ściany lub ich objętość przekracza 0,01 m3,  

– powierzchnie (wariant I) / objętości (wariant II) kanałów spalinowych, dymowych lub 
wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych cegłami lub 
płytkami, 

Wariant I 

– powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 
m2, 

Wariant II 

– objętości otworów i wnęk większych od 0,05 m3. 
Z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) ścian nie potrąca się: 
– wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleŜnie od ich wymiarów, 
– oparć płyt, sklepień i belek stropowych, 
– części konstrukcji stalowych i drewnianych, 
– nadproŜy z cegieł lub prefabrykowanych, 
– wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleŜnie od ich wymiarów, 
– przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami. 

Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) muru 
uwzględnia się wymiary: 
– dla otworów bez ościeŜnic: w świetle muru, 
– dla otworów, w których ościeŜnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem muru: 

w świetle ościeŜnic, 
– dla otworów cyrklastych według wymiarów wpisanych w nie trójkątów równoramiennych. 

Od powierzchni ścianek działowych naleŜy odejmować powierzchnie otworów, liczone 
według projektowanych wymiarów w świetle ościeŜnic, a w przypadku ich braku w świetle 
muru. 
7.2.9. Potrącane otwory w ścianach murowanych, dla których ustala się odrębne ceny 

wykonania ościeŜy, oblicza się w sztukach. 
7.2.10. Kominy wolnostojące oblicza się w metrach sześciennych ich objętości według 

projektowanych wymiarów zewnętrznych komina. Wysokość komina przyjmuje się od 
poziomu, od którego występuje on jako wolno stojący, do wierzchu komina. Wysokość 
głowic kominowych nad dachem przyjmuje się od strony niŜszej połaci. 

Od objętości komina nie odlicza się objętości przewodów. Kanały spalinowe, wentylacyjne i 
dymowe z pustaków oblicza się w metrach długości pojedynczego przewodu według 
wymiarów podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanałów oraz szpałdowanie 
konstrukcji oblicza się w metrach kwadratowych obmurowanej (szpałdowanej) powierzchni. 
7.2.11. Sklepienia płaskie oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na 

płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię rzutu oblicza się w świetle murów lub podciągów, na których opiera się 
sklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje się powierzchnię otworów według ich 
projektowanych wymiarów w świetle. 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne 
części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych.  
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót 
murowych.  
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki  badań 
porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać elementy ulegające 
zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych. 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające 
zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu 
prac naleŜy ponownie przeprowadzić badania.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających 
zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeŜeli 
umowa taką formę przewiduje). 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 
− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
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− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty murowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być 
przyjęte. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót  z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru, 

− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu konstrukcji i uŜytkownika oraz 
trwałości elementów murowych zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i 
powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po 
uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej konstrukcji murowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauwaŜone wady w wykonanych konstrukcji murowych. 
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9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót murowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych 
Wariant I 

Podstawy rozliczenia robót murowych stanowią określone w dokumentach umownych 
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez 
zamawiającego. 
Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających 

wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian nie wyŜszych niŜ 4,5 m, 
– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 
– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 
– wymurowanie konstrukcji murowych, 
– wykonanie naroŜy i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 
– obmurowanie końców belek, 
– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 
– zamurowanie otworów kontrolnych, 
– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp., 
– zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed 

rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 
– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
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Uwaga: Koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania konstrukcji o 
wysokości powyŜej 4,5 m naleŜy rozliczyć wg jednego z niŜej przedstawionych sposobów: 

 

Sposób I 

Ceny jednostkowe robót obejmują równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyŜej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz 
koszty pomostów i barier zabezpieczających. 
Sposób II 

Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań do 
wykonania konstrukcji murowych o wysokości powyŜej 4,5 m a takŜe pomostów i barier 
zabezpieczających. Koszty tych rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych 
pozycjach kosztorysu. 
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 
Wariant II 

Podstawę rozliczania robót murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za 
określony zakres robót obejmujący konstrukcje murowe. 
Kwota ryczałtowa obejmująca konstrukcje murowe uwzględnia koszty wykonania 
następujących robót murowych oraz prac z nimi związanych takich jak: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin lub montaŜ, demontaŜ i pracę rusztowań niezbędnych do 

wykonania robót murowych, niezaleŜnie od wysokości prowadzenia prac, 
– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 
– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 
– wymurowanie konstrukcji murowych, 
– wykonanie naroŜy i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 
– obmurowanie końców belek, 
– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 
– zamurowanie otworów kontrolnych, 
– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp., 
– zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed 

rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 
– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.  Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku. 
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
3. PN-EN 413-1:2005  Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne. 
6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy 

murowe silikatowe. 
7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy 

murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw. 
9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy 

murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw. 
11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 5: Elementy 

murowe z kamienia sztucznego. 
12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw. 
13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy 

murowe z kamienia naturalnego. 
14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy 

kotwiące, wieszaki i wsporniki. 
15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: NadproŜa. 
16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. 
17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe 

zbrojenie do spoin wspornych. 
18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 
19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw. 
20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 
21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań. 

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 
24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŜej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U)  jw. 
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27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej 
świeŜej zaprawy. 

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 
29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w 

świeŜej zaprawie. 
30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu 

zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeŜej zaprawy. 
31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 
32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości 

wysuszonej stwardniałej zaprawy. 
33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw. 
34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości 

na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 
35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw. 
36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych w zaprawie. 
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw. 
38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie 

współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej 
zaprawy. 

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów – Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości 
muru na ścinanie. 

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw. 
41. PN-EN 1443:2005 Kominy – Wymagania ogólne. 
42. PN-EN 1457-2003 Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Wymagania i 

metody badań. 
43. PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw. 
44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw. 
45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości 

cieplnych. 
46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw. 
47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy – Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do 

kominów jednościennych – Wymagania i metody badań. 
48. PN-EN 1857:2005 Kominy – Części składowe – Betonowe kanały wewnętrzne. 
49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw. 
50. PN-EN 1858:2005 Kominy – Części składowe – Kształtki betonowe. 
51. PN-EN 1996-1-1:2006(U)  Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: 

Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: 

Reguły ogólne – Projektowanie konstrukcji na wypadek poŜaru. 
53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: 

Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 
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54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: 
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 
rzadkiej zaprawy. 

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw. 
57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami 

spalinowymi – Część 1: Wymagania i metody badań odporności na poŜar sadzy. 
58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami 

spalinowymi – Część 2: Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych. 
59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy – Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych – 

Wymagania i metody badań. 
60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
62. PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe – 

Wymagania i badania 
63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw. 
64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw. 
65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw. 
66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów 

budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
67. PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa – Podział i zastosowanie według 

własności fizyczno-mechanicznych. 
68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie. 
69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw. 
70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw. 
71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw. 
72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i Ŝelbetowe – Obliczenia statyczne i projektowanie. 
73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone – Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw. 
75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie. 
76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw. 
77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – 

Zaprawy o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
80. PN-B-11200:1996 Materiały kamienne – Bloki, formaki, płyty surowe.  
81. PN-B-11201:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne – Podokienniki zewnętrzne.  
82. PN-B-11203:1997 Materiały kamienne – Elementy kamienne, płyty do okładzin pionowych 

zewnętrznych i wewnętrznych.  
83. PN-B-11204:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne – Płyty cokołowe zewnętrzne.  
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84. PN-B-11206:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne. 
85. PN-B-11210:1996 Materiały kamienne – Kamień łamany.  
86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie 

i transport.  
87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw. 
88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne – Elementy ogrodzeniowe. 
89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego – 

Elementy drobnowymiarowe. 
90. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki.  
91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw. 
 
 
10.2. Ustawy 
– 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2004  r. 

Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001  r. 

Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 
2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 



 43 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z 
późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, 
poz. 1679 z późn. zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A – Roboty ziemne i 

konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie 

Arkady – 1990 rok. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z inwestycją pod nazwą:  
“Zmiana sposobu uŜytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku Miejskiego 
Klubu Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi oraz przebudowa części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na 
potrzeby klubu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi 
dla poszczególnych rodzajów robót.  
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa 
dokumentacja, która powinna zawierać: 

– rzuty i przekroje obiektów, 
– plan sytuacyjno-wysokościowy, 
– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
– wyniki techniczne badań podłoŜa gruntowego, 
– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie 
zasypki, nasypu itp.). 

1.4.2. Głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 

1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uŜycia 
środków wy-buchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 
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1.4.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w 
obrębie obiektu kubaturowego. 

1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego 
lub wykonania nasypów, połoŜone poza placem budowy. 

1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych 
prac związanych z tym obiektem. 

1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

ds

d
s p

p
I =

 
gdzie: 
      pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
      pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], słuŜą-ca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] 
(Mg/m3). 

1.4.11. Wskaźnik róŜnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d
d
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gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i 
literatury technicznej: 

–  dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

–  kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kie-rowa-nia robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kon-traktu, 

–  ksiąŜka obmiaru – ksiąŜka z ponumerowanymi stronami, słuŜąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników; wpisy w ksiąŜki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru, 

–  laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
nie-zbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
mate-riałów oraz robót, 

–  polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
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–  projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

 

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

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
– Zamawiającego, 
– sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane 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 materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
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 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 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 Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

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

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
5) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, 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 poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do uŜytku. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 
ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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 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. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 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 źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólnych lub 
szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Ŝwiru 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. 
 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obo-wiązującymi na danym obszarze. 

2.3. 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 lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.4. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
 JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę 
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac 
objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości 
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moŜe nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwo-ścią 
korzystania z następującego sprzętu do: 
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� odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

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

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

� sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 

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 przewoŜonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
pro-jektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
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 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skut-ki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
naleŜy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
 Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 
obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno 
być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku 
budowy. 
 Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/– 
10 cm. RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć 
+1 cm i – 3 cm. 
 Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/– 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości 
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 
 W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny rowków 
odwadniających, umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
 Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
� bhp, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

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

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
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� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadawalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 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. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.1.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość 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. 
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 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. 

6.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna 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. 

6.1.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ 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. 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą, 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi ST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
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6.1.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 
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• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
[2] Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
[3] 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 kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
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6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 
 

Tablica 3 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu 
ziemnego 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni 
wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 

7 Pomiar spadu podłuŜnego 
powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 
oraz w punktach wątpliwych 

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ  10 
cm. 

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ –3 cm 
lub +1 cm. 

6.3.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości 
pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 

6.3.5. Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.6. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać  10 cm. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
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 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 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 ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 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 oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ 
linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 
 W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg 
obmiaru w wykopie nie jest moŜliwe, naleŜy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach 
transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym 
w tablicy nr 1 z tym, Ŝe dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne 
przy obliczaniu objętości na  jednostkach transportowych. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdraŜania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej 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 wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ 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 laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
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 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. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. 

PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i 

ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) 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 dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zuŜytych 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. 
 Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2. Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł. 
b) Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 
c) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
e) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

Załącznik 1 
Tablica 1. Podział gruntów na kategorie 

Kate- 
goria 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objęto-ściowa  

w stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po  

odspojeniu  
w % od pierwotnej 

objętości1) 

1 Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleŜałe 

15,7 
11,8 
9,8 

11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 
od 5 do 15 

2 Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub odpadkami 
drewna 
świr bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 
16,7 

 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 
od 15 do 25 

 
od 15 do 25 

3 Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 
Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 
Popioły lotne zleŜałe 

18,6 
13,7 
13,7 

 
18,6 
17,7 

 
19,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

4 Less suchy zwarty 
Nasyp zleŜały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna lub 
głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Glina, glina cięŜka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o masie do 10 
kg 

18,6 
19,6 
20,6 
20,6 

 
16,7 

 
19,6 

 
19,6 

od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 

5 śuŜel hutniczy niezwietrzały 
 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 1030% objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach 
ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średniotwarde słabo spękane 
 
Węgiel kamienny i brunatny 
Iły przewarstwione łupkiem 
 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 
19,6 

 
20,6 
17,7 

 
17,7 
16,7 
22,6 
41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
 
 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

6 Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
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7 Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 

 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

8 Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 
krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
 

25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

10 Granit średnio- i drobnoziarnisty 
 
Sjenit średniziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
25,5 
27,4 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich 
zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 
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Załącznik 2 
Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 

Grupy gruntów Lp
. 

Wyszczególnienie 
właściwości 

Jednost
ki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  – rumosz niegliniasty 
– Ŝwir 
– pospółka 
– piasek gruby 
– piasek średni 
– piasek drobny 
– ŜuŜel 

nierozpadowy 

– piasek pulasty 
– zwietrzelina 

gliniasta 
– Ŝwir gliniasty 
– pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 
– glina piaszczysta zwięzła, glina 

zwięzła, glina pylasta zwięzła 
– ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 
– piasek gliniasty 
– pył, pył piaszczysty 
– glina piaszczysta, glina pylasta 
– ił warstwowy 

2 Zawartość cząstek 
 0,075 mm 
 0,02 mm 

%  
< 15 
< 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
> 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna Hkb m < 1,0  1,0 > 1,0 

4 Wskaźnik piaskowy WP   
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 
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11..  PPOODDSSTTAAWWAA  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

Podstawę opracowania dokumentacji stanowi: 

� zlecenie Inwestora 

� uzgodnienia z Inwestorem 

� wizję lokalną przeprowadzoną przez autorów niniejszego opracowania 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 

690 z dnia 15.06.2002r. z późniejszymi zmianami) 

� normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji i sieci 

sanitarnych 

 

22..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  II  ZZAAKKRREESS  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji 

deszczowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne do zbiornika 

bezodpływowego. Sieć kanalizacji deszczowej odprowadza wody opadowe z dachu oraz 

terenu parkingu do otwartego zbiornika bezodpływowego. Na sieci kanalizacji deszczowej 

naleŜy zamontować piaskownik oraz separator substancji ropopochodnej – zgodnie z 

dołączonymi rysunkami.  

Sieć kanalizacji sanitarnej prowadzona jest poprzez teren Inwestora do zbiornika 

bezodpływowego o pojemności 50m3.  

  

33..  SSIIEEĆĆ  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  DDEESSZZCCZZOOWWEEJJ  

Projektuję się wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z odprowadzeniem wód 

opadowych z terenów utwardzonych do projektowanego zbiornika bezodpływowego 

otwartego zlokalizowanego na terenie Inwestora. Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się z 

rur PVC–U o średnicach Ø160 do Ø315. Ilość odprowadzonych wód deszczowych 

wyznaczono zgodnie z normą PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w 

projektowaniu zakładając maksymalny opad równy 130dm3/(s•ha), współczynnik spływu 

0,8 oraz powierzchnię odwadnianą 4500m2. W tych warunkach przepływ obliczeniowy 

wynosi 46,8dm3/s.  

Na odwadnianym terenie projektuje się montaŜ wpustów burzowych i odwodnia liniowego 

i połączeniu ich w jeden układ sieci kanalizacji deszczowej. Wpusty zlokalizowano w terenie 

utwardzonym, nieprzepuszczalnym zgodnie z dołączonym rysunkiem.  

 



 

 

33..11..  WWAARRUUNNKKII  WWYYKKOONNAAWWSSTTWWAA    

Przewody sieci kanalizacji deszczowej naleŜy układać ze spadkiem 0,3% w kierunku 

zbiornika bezodpływowego. Przewody kanalizacji sanitarnej układać ze spadkiem 0,5% w 

kierunku zbiornika bezodpływowego. 

Przewody z rur PVC, pomimo znacznie mniejszego współczynnika przewodzenia ciepła w 

porównaniu np. do Ŝeliwa, naraŜone są w okresie zimowym na uszkodzenia wskutek 

przemarzania gruntu. Dlatego teŜ projektowana głębokość przykrycia przewodu powinna 

zabezpieczać przed zamarzaniem wody w rurach. Przy projektowaniu głębokości 

posadowienia przewodów kanalizacyjnych naleŜy się kierować postanowieniami normy PN-

92/B-03020 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, w 

której podano głębokość przemarzania gruntu „hz” dla danej części kraju. 

Rury kanalizacyjne z PVC łączone są na kielich z uszczelnieniem pierścieniami elastycznymi. 

Taka konstrukcja złączy pozwala na wzajemne przesuwanie się części rurociągu i umoŜliwia 

kompensację wydłuŜeń o określonej wartości. 

Wszystkie rury posiadają na bosym końcu fabrycznie wykonane oznaczenie głębokości 

wsunięcia rury w kielich. Na połączeniach przewodu kanalizacyjnego ze studzienką 

rewizyjną naleŜy zastosować przejście tulejowe z uszczelką, pozwalające na kompensację 

wydłuŜeń. Rury z PVC są odporne na wszelkie naturalne warunki gruntowe, dlatego teŜ nie 

ma potrzeby stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych. Rury z PVC nie przewodzą prądu, 

dlatego teŜ nie zachodzi konieczność stosowania biernej i czynnej ochrony zabezpieczającej 

przed skutkami występowania prądów błądzących. Ze względu na wpływ temperatury, 

szczególną uwagę naleŜy zwrócić przy sytuowaniu rur z PVC w pobliŜu przewodów o 

temperaturze wyŜszej od temperatury gruntu, takich jak: ciepłociągi i kable energetyczne (w 

szczególności kabli WN). Z tego względu stosowane są następujące odległości minimalne 

rur z PVC: 

• do kabli NN i SN do 20kV pojedynczo lub większych ilości w tym samym wykopie L 

= 0,5m – nie występują 

• do ciepłociągów L = 1 do 1,5m – nie występują 

Punktem wyjściowym przy wyborze klasy rury jest  głębokość przykrycia oraz sposób 

obciąŜenia naziomu (rury ułoŜone pod drogami lub poza). 

Rury kanalizacyjne z PVC mogą być stosowane we wszystkich warunkach gruntowo – 

wodnych. Tutaj zastosowano rury klasy S, przeznaczone do stosowania na terenach szkód 

górniczych (pozytywna opinia GIG). 

W zaleŜności od rodzaju gruntu występującego w poziomie posadowienia, rurociągi z PVC 

moŜemy: 



 

 

• ułoŜyć bezpośrednio na gruncie rodzimym - podłoŜe naturalne, 

• zaprojektować odpowiednie wzmocnienie pod rurociągiem - podłoŜe wzmocnione 

Grunty rodzime moŜna zastosować jako podłoŜe pod rurociąg, jeŜeli są to grunty sypkie, 

suche (normalnej wilgotności): 

• piaszczyste ( grubo-,  średnio-,  drobnoziarniste ) 

• Ŝwirowo – piaszczyste 

• piaszczysto – gliniaste 

• gliniasto – piaszczyste 

W tych warunkach gruntowych rury z PVC naleŜy posadowić bezpośrednio na podsypce 

piaskowej z piasku drobnego o grubości 20cm  z wyprofilowaniem stanowiącym łoŜysko 

nośne – kąt podparcia co najmniej 90°. Materiał: grunt nie powinien zawierać ziaren 

większych od 20mm. Rurom z PVC naleŜy zapewnić odpowiednie wsparcie gruntu. MoŜna 

to uzyskać poprzez dobór rodzaju materiału obsypki i jego zagęszczenie. Materiał obsypki 

powinien spełniać następujące wymagania jakościowe: 

• materiał niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności 

• materiał nie moŜe być zmroŜony, powinien być równieŜ pozbawiony zamarzniętych 

brył ziemi, lodu oraz śniegu 

• materiał nie powinien zawierać cząstek większych niŜ 60mm 

• maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z 

rurą nie powinna przekraczać 10% średnicy rury, lecz nie powinna być większa niŜ 

60mm 

Rury z PVC powinny być obsypane materiałami sypkimi – dopuszczalna jest jedynie 

podsypka i obsypka z piasku drobnego o grubości odpowiednio 20 i 30cm. Obsypka 

powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10cm. Materiałem zasypki moŜe być grunt 

rodzimy pod warunkiem, Ŝe maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 30mm. 

Przewody kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej o grubości 20 cm zagęszczanej 

mechanicznie. Przewody obsypać piaskiem o grubości średniej zewnętrznej rury i wykonać 

zasypkę z piaskiem o grubości  ponad wierzch rury 30cm zagęszczonym mechanicznie do  Is 

= 0,95. Pozostałą część wykopu do warstw drogowych uzupełnić gruntem rodzimym 

pozbawionym kamieni. Grunt zagęścić mechanicznie. Dla rur z PVC dopuszcza się 

wykonywanie rurociągu przy szerszym zakresie temperatur otoczenia (równieŜ ujemnych, 

pod warunkiem, Ŝe technologia wykonawstwa zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez 

producenta rur). Budowę danego odcinka kanalizacji naleŜy rozpocząć od rozmieszczenia w 

planie, a następnie zastabilizowania sytuacyjno – wysokościowego wszystkich punktów 

węzłowych (np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji. Po 



 

 

wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie naleŜy przystąpić do montaŜu rurociągu. MontaŜ 

naleŜy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o 

rzędnej niŜszej do wyŜszej. Przed połączeniem rur, bose końce naleŜy smarować środkami 

ułatwiającymi poślizg. Bose końce rur naleŜy wciskać w kielich do miejsca zaznaczonego na 

rurze. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, kaŜda ostatnia rura, do 

kielicha której wciskany będzie bosy koniec następnej rury, powinna być uprzednio 

zastabilizowana przez wykonanie obsypki. 

 

33..22..  PPRRÓÓBBYY  SSZZCCZZEELLNNOOŚŚCCII  

Przewód kanalizacyjny naleŜy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 

ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie 

naleŜy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację: 

• próbę naleŜy przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między 

studzienkami rewizyjnymi  

• wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy 

pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz 

umocowanych w sposób zabezpieczający złącza przed rozluźnieniem podczas próby 

• podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej naleŜy obniŜyć o co najmniej 

0,5m poniŜej dna wykopu 

• poziom zwierciadła wody w studzience wyŜej połoŜonej powinien mieć rzędną 

niŜszą o co najmniej 0,5m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience 

• po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu 

zwierciadła wody na wysokości 0,5m ponad krawędzią otworu wylotowego, naleŜy 

przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić 

przez 1 godzinę w celu naleŜytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu 

wody w studzienkach 

• po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku wody w 

studzience górnej 

Czas  próby  wynosi: 

• 30min. – dla odcinka przewodu do 50m 

• 60min. – dla odcinka powyŜej 50m 

Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji 

posiadają działanie dwustronne o jednakowej jakości, tj. zabezpieczają szczelność w obu 

kierunkach zarówno przy eksfiltracji, jak i infiltracji. Pozytywna próba szczelności na 



 

 

eksfiltrację wskazuje równieŜ, Ŝe przewód zachowuje szczelność na infiltrację, wobec czego 

wykonywanie jej moŜe zostać zaniechane. 

 

 

44..  UUWWAAGGII  KKOOŃŃCCOOWWEE  

Po przejęciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczeństwo na budowie, 

właściwą organizację robót, prawidłową jakość robót oraz zabezpieczenie materiałów i 

sprzętu. Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zawiadomić zainteresowane 

instytucje i właścicieli uzbrojenia znajdującego się w obrębie prowadzonych robót o terminie 

ich rozpoczęcia. NaleŜy przewidzieć moŜliwość okresowego wywozu nadmiaru wody ze 

zbiornika kanalizacji deszczowej 

 

55..  IINNFFOORRAAMMAACCJJAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCAA  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWAA  

II  OOCCHHRROONNYY  ZZDDRROOWWIIAA  

Zakres robót dla całego zadania inwestorskiego 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje następujące 

roboty:   

• oznakowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej, przygotowanie placu 

składowania materiałów 

• wyznaczenie stref ochronnych  

• wykonanie wykopów 

• dowóz i rozładunek materiałów budowlanych 

• montaŜ rur 

• próby szczelności 

• zasypanie wykopów 

• odtworzenie nawierzchni i inne nie wymienione wyŜej roboty 

Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót 

Szczególne zagroŜenia podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić przy: 

• rozładunek materiałów budowlanych 

• wykonywanie wykopów i prace w nich 

• prace w pobliŜu sieci wodociągowej (ryzyko spowodowania nieszczelności sieci) 

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem robót, zagospodarowany plac budowy powinien być sprawdzony przez 

kierownika budowy w zakresie: 



 

 

1. czy wykonano oznakowanie placu budowy i czy wyznaczono strefy niebezpieczne w 

obrębie budowy 

2. czy wykonano i zamontowano pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne i 

socjalno-bytowe 

 

Oznakowanie 

W obrębie terenu wykonywanych robót miejsca niebezpieczne powinny być odgradzane i 

oznakowane w sposób sygnalizujący niebezpieczeństwo. Ogrodzenie i oznakowanie 

powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagroŜenia dla ludzi. 

 

Strefy niebezpieczne 

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaŜa się miejsca zagroŜone spadkiem przedmiotów lub 

materiałów albo wpadnięciem człowieka do zagłębienia. 

 

Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w pomieszczeniach 

magazynowych lub na placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposób właściwy dla 

danego rodzaju materiału. Za właściwy uznaje się taki sposób, który zabezpiecza przed 

przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów oraz zabezpiecza 

materiały przed zniszczeniem. Niedopuszczalne jest opieranie składowanych materiałów o 

parkany, budynki wznoszone lub tymczasowe, o słupy linii napowietrznych itp. Przy 

składowaniu materiałów naleŜy zachować co najmniej następujące odległości: 0,75m od 

ogrodzenia i zabudowań, 5,0m od stałego stanowiska pracy. Pomiędzy składowanymi 

stosami materiałów naleŜy zabezpieczyć przejście o szerokości co najmniej 1,0m. 

 

InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

Kierownik budowy ma obowiązek zastosować odpowiednie środki zabezpieczające nie tylko 

w przypadkach, w których przewiduje to szczegółowy przepis prawny, ale i w tych 

okolicznościach, w których doświadczenie Ŝyciowe wskazuje, Ŝe praca jest niebezpieczna. 

Ponadto, niezaleŜnie od dostarczenia pracownikowi środków bezpieczeństwa, kierownictwo 

ma obowiązek dopilnować aby te środki były stosowane. NiezaleŜnie od zapobiegania 

wypadkom za pomocą środków technicznych, naleŜy dbać o to aby pracownik, któremu 

powierza się daną pracę, miał niezbędne kwalifikacje do jej wykonania, był zapoznany z 

zagroŜeniami, jakie mogą przy niej wystąpić, oraz uzyskał orzeczenie lekarskie o 

dopuszczeniu go do określonej pracy. 



 

 

 

Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów niebezpiecznych na terenie budowy 

Na terenie budowy nie przewiduje się przechowywania materiałów, wyrobów, substancji i 

preparatów niebezpiecznych. 

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy 

Dokumentację budowy naleŜy przechowywać na zapleczu zabezpieczając przed 

zniszczeniem i kradzieŜą. 

 

66..  ZZEESSTTAAWWIIEENNIIEE  RRYYSSUUNNKKÓÓWW  

 Schemat montaŜowy sieci kanalizacyjnych    - rys. nr 1 

 Schemat podłączenia wpustów burzowych    - rys. nr 2 

 Zestawienie studni kanalizacyjnych Ø 1000    - rys. nr 3 

 Zestawienie studni kanalizacyjnych Ø 425    - rys. nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77..  ZZEESSTTAAWWIIEENNIIEE  PPOODDSSTTAAWWOOWWYYCCHH  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  

Kanalizacja sanitarna: 

Poz. Wyszczególnienie Ilość 
Producent / 

Dostawca 

1. Studnia kanalizacyjna TEGRA 425 wraz z włazem Ŝeliwnym typu D400 4kpl. WAVIN 

2. Zbiornik bezodpływowy pojemność 50m3 1kpl.  

3. Rura kanalizacyjna Ø160 PVC-U 55mb WAVIN 

 

Odwodnienie parkingu: 

Poz. Wyszczególnienie Ilość 
Producent / 

Dostawca 

1. 

Separator SuperPEK zintegrowany z piaskownikiem HEK-EN typu NS 

10 + 2000 wraz z systemem alarmowym poziomu oleju OilSET-1000 oraz 

systemem alarmowym poziomu osadu SandSET-1000 

1kpl. WAVIN 

2. Studnia kontrolna EuroNOK z zaworem  1kpl. WAVIN 

3. Układ przekazu danych Labcom 200 1kpl. WAVIN 

4. 
Studnia kanalizacyjna typu TEGRA 1000 wraz z włazem Ŝeliwnym typu 

D400 
10kpl. WAVIN 

5. 
Studnia kanalizacyjna typu TEGRA 425 wraz z włazem Ŝeliwnym typu 

D400 
10kpl. WAVIN 

6. Wpust burzowy Ŝeliwny klasy D400 rura karbonowa Ø315 30kpl. WAVIN 

7. Rura kanalizacyjna Ø315 PVC-U 180mb WAVIN 

8. Rura kanalizacyjna Ø200 PVC-U 20mb WAVIN 

9. Rura kanalizacyjna Ø160 PVC-U 265mb WAVIN 

 

Elementy do demontaŜu: 

Poz. Wyszczególnienie Ilość 
Producent / 

Dostawca 

1. Studnia betonowa Ø1200 h=2m 5kpl.  

2. Studnia betonowa Ø1200 h=4m 1kpl.  
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Sieci kanalizacyjne zewnętrzne.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ZEWNĘTRZNA  SIEĆ  KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne nr SST 1 Sieci zewnętrzne , SST INSTALACJE WOD.-KAN.  
1

d.1 kalk. własna
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obsługa geodezyjna
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNR-W 2-01
0212-09

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. IV

m3

(poz.27+poz.28+poz.29)*2.5*2.5*2.4 420.00
(poz.18+poz.19+poz.20)*1*2.5 1061.00
<zbiornik bezodpływowy>3.5*11.0*4.0 154.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1635.00
1585.94*90% m3 1427.35

RAZEM 1427.35
3

d.1
KNR-W 2-01
0310-0502

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 1.6-2.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m

m3

 
1585.94*10% m3 158.59

RAZEM 158.59
4

d.1
KNR-W 2-01
0314-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0
m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

 
(poz.18+poz.19+poz.20)*1*2.5*2 m2 2122.00

RAZEM 2122.00
5

d.1
KNR-W 2-01
0316-08

Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3 m pod obiekty specjalne na sie-
ciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi stalo-
wymi wraz z rozbiórką

m2

 
<wykop pod studnie kanalizacyjne>2.5*4*2.0*(28) m2 560.00

RAZEM 560.00
6

d.1
KNR-W 2-01
0316-10

Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 6 m pod obiekty specjalne na sie-
ciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi stalo-
wymi wraz z rozbiórką

m2

<pod zbiornik bezodpływowy>(3.5+11.0)*2*(4.0+0.2) m2 121.80
RAZEM 121.80

7
d.1

KNR 4-05I
0409-03

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głęb. 3 m

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

8
d.1

KNR 4-05I
0409-04

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębokości
Krotność = -2

0.5m

5 0.5m 5.00
RAZEM 5.00

9
d.1

KNR 4-05I
0409-04

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębokości
Krotność = 2

0.5m

 
1 0.5m 1.00

RAZEM 1.00
10

d.1
KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

<rury>(poz.18*0.6+poz.19*0.8+poz.20*1.1)*0.2 m3 67.31
<studnie kanalizacyjne>(1.2*1.2*0.2)*28 m3 8.06
<zbiornik bezodpływowy>3.5*11.0*0.2 m3 7.70

RAZEM 83.07
11

d.1
KNNR 1
0214-04
analogia

Zasypanie wykopów podłużnych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubi-
jakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - obsypka rurociągów
oraz zasypka wykopów do wysokości 30 cm powyżej rurociągu piaskiem z za-
gęszczeniem

m3

 
<rury> (poz.18*0.6+poz.19*0.8+poz.20*1.1)*0.4 m3 134.61

RAZEM 134.61
12

d.1
KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - obsypka piaskiem studzienek kanalizacyjnych wo-
kół studni z zagęszczeniem

m3

 
<studnie kanalizacyjne>(1.2*1.2*2)*28 m3 80.64
<zbiornik bezodpływowy>3.5*11.0*4.0 - 3.14*2.5*2.5*10.0*0.25 m3 104.94

RAZEM 185.58

- 2 -
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Sieci kanalizacyjne zewnętrzne.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.1 kalk. własna
Dostawa piasku do obsypki i zasypki rurociagów jw m3

poz.11+poz.12 m3 320.19
RAZEM 320.19

14
d.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

 
(poz.2+poz.3)-poz.10-poz.13 m3 1182.68

RAZEM 1182.68
15

d.1
KNR-W 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

(poz.18+20+180)*5.0 m2 2190.00
RAZEM 2190.00

16
d.1 kalk. własna

Załadowanie ziemi pozostałej z wykopów, zmagazynowanej w hałdach i wy-
wiezienie samochodami samowyładowczymi na wysypisko wg wskazań Wyko-
nawcy łącznie z kosztem składowania

m3

poz.13+28*2.5 m3 390.19
RAZEM 390.19

17
d.1 kalk. własna

Załadowanie gruzu z robót demontażowych i wywiezienie samochodami samo-
wyładowczymi na wysypisko wg wskazań Wykonawcy łącznie z kosztem skła-
dowania

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC-U z wydłużonym kielichem ze ścianką litą
klasy S, SDR34 łączonych na wcisk o śr. 160x4,7 mm

m

 
9.7*2+3+4+4+11.5+3.8+3+5.5+12.5+3.1+4.9+8+8.8+5+6.3+2.1+4.2+3.8+2+
12.5+1+2+2.3+12.6+1+2+11.1+2+2+2

m 165.40

 
6.3*2+6.2+8.9+21.6+4.8+18.5 m 72.60

RAZEM 238.00
19

d.1
KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC-U z wydłużonym kielichem ze ścianką litą
klasy S, łączonych na wcisk o śr. 200x5,9 mm - wykopy umocnione

m

 
13.6+7.2+16.9 m 37.70

RAZEM 37.70
20

d.1
KNNR 4
1308-05
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC-U z wydłużonym kielichem ze ścianką litą
klasy S, łączonych na wcisk o śr. 315x9,2 mm - wykopy umocnione

m

 
11.2+15.5+3+5.5+16.5+15.6+8+14.4+19.3+2+18.1+11.1+8.5 m 148.70

RAZEM 148.70
21

d.1
KNNR 4
0222-03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych -
rewizja na rurach spustowych

szt.

 
12 szt. 12.00

RAZEM 12.00
22

d.1
KNNR 4
1321-03
z.sz.3.4.
9913-3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione - trójnik

szt

 
2 szt 2.00

RAZEM 2.00
23

d.1
KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm - Zaślepki

szt

10 szt 10.00
RAZEM 10.00

24
d.1

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - Zaślepki

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

25
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż separatora np typ SuperPEK zintegrowany z piaskownikiem
HEK-EN typu NS 10 + 2000 wraz z systemem alarmowym poziomu oleju Oil-
SET-1000 i systemem alarmowym poziomu osadu SandSET-1000 oraz stud-
niami kontrolnymi Euro NOK z zaworem  (2szt) i układem przekazu danych
Labcom 200

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

- 3 -
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Sieci kanalizacyjne zewnętrzne.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26

d.1 kalk. własna
Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego o pojemności 50 m3 kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

27
d.1

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt.

 
8 <Dtudzienki fi 425: S12, S13, S15, S2, S5, S6, S8, S10,  > szt. 8.00
3 <Dtudzienki fi 425: SK1, SK2, SK4  > szt. 3.00

RAZEM 11.00
28

d.1 kalk. własna
Studnie kanalizacyjne systemowe o śr 1000 mm wysokość ok. 2,0 m - kineta
PE, rura karbowana, pierscień dystansowy, stożek żelbetowy, pierścień odcią-
żający, uszczelki, właz żeliwny z podstawą okrągłą D400

kpl

 
6 <Studzienki: S14, S1, S3, S4, S7, S9,  S11 > kpl 6.00
1 <Dtudzienki fi 425: SK3 > kpl 1.00

RAZEM 7.00
29

d.1
KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe (studzienki deszczowe) o śr 315 mm wy-
sokość do 2,0 m - rura karbowana, rura teleskopowa, wpust uliczny deszczowy
D400  z wiaderkiem na zanieczyszczenia i osadnikiem

szt

 
10 <Wpust uliczny: W1, W2, W3, W6, W7, W11, W30, W15, W17, W21> szt 10.00

RAZEM 10.00
30

d.1 kalk. własna
Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych w wykopie przez
założenie rury dwudzielnej osłonowej o średnicy 100 mm i długości L=3m z od-
kryciem kabla na szerokości założenia rury i ułożeniem taśmy ostrzegawczej

kpl

 
6 kpl 6.00

RAZEM 6.00
31

d.1
KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm m

poz.18+poz.19 m 275.70
RAZEM 275.70

32
d.1

KNR 2-18
0804-04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m

poz.20 m 148.70
RAZEM 148.70

- 4 -
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) 

 – CZĘŚĆ DROGOWA 

 

 D-M-00.00.00   - WYMAGANIA OGÓLNE 

 D.01.02.01.  - USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

 D.01.02.04. -  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

 D.02.01.01.       - WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

 D.03.03.02.  - DRENAŻ 

 D.04.01.02.       - PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 

 D.04.04.04.       - PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE LUB Z ŻUŻLA 

WIELKOPIECOWEGO 

 D.04.06.01.       - PODBUDOWA Z BETONU POPIOŁOWEGO 

 D.05.03.05.       - WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 

 D.05.03.06.       - WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 

 D.05.03.23.       - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  

 D.06.01.01.       - UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW 

 D.07.02.01.  - OZNAKOWANIE PIONOWE 

 D.07.01.01.  - OZNAKOWANIE POZIOME 

 D.08.01.01  - KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

 D.08.03.01  - OBRZEŻE BETONOWE 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 

 

Zmiana sposobu u żytkowania wraz z przebudowa cz ęści 
Budynku Miejskiego klubu sportowego L ędziny z przeznaczeniem 
na Miejskie Przedszkole nr 1 z odziałem Integracyjn ym oraz 
przebudowa cz ęści bu dynku Miejskiego klubu Sportowego L ędziny 
na potrzeby klubu wraz z zagospodarowaniem terenu i  
infrastruktur ą techniczn ą na działkach nr 2234/6, 2163/6, 2267/9, 
2268/6, 2269/6, 2231/6, 2233/6 poło żonych przy ul. Stadionowej w 
Lędzinach. 

 

 
Instalacja elektryczna  

CPV 45310000-3 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji 
elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw, zasilanie urządzeń 
oddymiania) Zmiana sposobu u żytkowania wraz z przebudowa cz ęści Budynku 
Miejskiego klubu sportowego L ędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole 
nr 1 z odziałem Integracyjnym oraz przebudowa cz ęści budynku Miejskiego klubu 
Sportowego L ędziny na potrzeby klubu wraz z zagospodarowaniem te renu i 
infrastruktur ą techniczn ą 
Instalacja elektryczna  
  
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od 
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad 
wykonywania i odbioru robót związanych z: 
– układaniem kabli i przewodów elektrycznych,  
– montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z 
przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz 
obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na 
celu wykonanie robót związanych z: 
– kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

- 2 - 

– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 
szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu 
instalacyjnego itp.), 
– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacja 
techniczna, 
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich 
elementów wyznaczonych w dokumentacji, 
– ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach 
zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów 
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich 
wyznaczonych kabli i przewodów, 
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badan oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Specyfikacja techniczna  – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla 
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, 
jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także, co do 
nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badan i prób oraz 
odbiorów i rozliczeń. 
 
1.4.2. Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do 
określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań 
podstawowych wyrobu oraz metodykę badan dla potwierdzenia tych wymagań.  
 
1.4.3. Deklaracja zgodno ści  – dokument w formie oświadczenia wydany przez 
producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego 
materiału lub wyrobu. 
 
1.4.4.Certyfikat zgodno ści  – dokument wydany przez upoważniona jednostkę 
badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi 
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja 
techniczna dla badanego materiału lub wyrobu. 
 
1.4.5. Cześć czynna  – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład 
instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji 
elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynna). 
 
1.4.6. Połączenia wyrównawcze  – elektryczne połączenie części przewodzących 
dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału. 
 
1.4.7. Kable i przewody  – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, 
sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
 
1.4.7. Osprz ęt instalacyjny do kabli i przewodów  – zespół materiałów dodatkowych, 
Stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w 
przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
– przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
– drabinki instalacyjne, 
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– koryta i korytka instalacyjne, 
– kanały i listwy instalacyjne, 
– rury instalacyjne, 
– kanały podłogowe, 
– systemy mocujące, 
– puszki elektroinstalacyjne, 
– końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 
złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 
 
1.4.8. Urządzenia elektryczne  – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub 
wykorzystania energii elektrycznej. 
 
1.4.9. Odbiorniki energii elektrycznej  – urządzenia przeznaczone do przetwarzania 
energii elektrycznej w inna formie energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.). 
 
1.4.10. Klasa ochronno ści  – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 
urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
 
1.4.11. Oprawa o świetleniowa (elektryczna)  – kompletne urządzenie służące do 
przymocowania i połączenia z instalacja elektryczna jednego lub kilku źródeł światła, 
ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed 
szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów 
świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i 
bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego 
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania 
źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra. 
 
1.4.12. Stopi ę ochrony IP  – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony 
przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał 
stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a która zapewnia odpowiednia 
obudowa. 
 
1.4.13. Obwód instalacji elektrycznej  – zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomowca chronionego przed 
przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym 
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem). 
 
1.4.14. Przygotowanie podło ża – zespół czynności wykonywanych przed 
zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii 
elektrycznej, układaniem kabli i przewodów majaczy na celu zapewnienie możliwości 
ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.. 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 
– Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
– Kucie bruzd i wnęk, 
– Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
– Montaż uchwytów do rur i przewodów, 
–Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 
szynoprzewodów, 
– Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
– Oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakości ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 
– spełniania tych samych właściwości technicznych, 
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 
elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz 
aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których 
producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności, 
– wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodowa Komisje 
Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji 
Ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
– wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonymi przez Komisje Europejska wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego 
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja 
projektowa, sporządzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich 
w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w 
obiekcie budowlanym. 
 
2.2.Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
 
2.2.1. Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolacje wg 
wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronna. 
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Jako materiały przewodzące można stosować miedz i aluminium, liczba żył: 1,2, 3, 4, 5. 
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 V; a przekroje żył: 16 do 240 mm². 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacja i powłoką ochronną do 
układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub 
układanych na linkach nośnych, a także natynkowa, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył 
zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w 
zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mnoga wynosić od 1 do 240 
mm².  
Jako materiały przewodzące można stosować miedz i aluminium, przy czym dla 
przekroju żył do 10 mm² należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. Przewody 
szynowe służa do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących 
duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody 
rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach Np. zasilanie dużej 
ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. 
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedz i aluminium 
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane 
w obudowie o określonymi stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 
 
2.2.2. Osprz ęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi -  w miejscach przejścia kabli miedzy strefami 
pożarowymi lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki 
konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody 
układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury 
instalacyjne, listwy podłogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm 
stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonośne stanowiła 
osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie 
nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich 
budować skomplikowane ciągi drabinkowe. Koryta i korytka instalacyjne wykonane z 
perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw 
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie 
rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających 
układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i 
przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki 
łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach 
żył). Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo 
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce 
montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na 
temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC. Wymiary kanałów i listew są 
zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości 
(10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają 
przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych 
rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. zasady 
instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew 
instalacyjnych należy przyjąć wg zalecę producenta i zalecę normy. kanały pionowe o 
wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o 
podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. 
Osprzęt kanałów i listew można podzielnic na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie 
instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski 
instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz 
Audio-video.  
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane 
z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe, niepalnych lub trudnozapalnych, 
które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy 
nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na 
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temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, 
wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie 
podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy 
wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od 
przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do 
wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane 
i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm 
(większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast 
średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, 
malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur 
gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych 
giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego 
zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony 
kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 
Kanały podłogowe poziome wykonane z blach aluminiowych jako perforowane lub 
pełne. Osprzęt kanałów podłogowych stanowiła elementy ułatwiające prowadzenie 
instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak 
ramki i puszki montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z 
pierścieniem  
ø 40 mm, różnego typu i innego. Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w 
podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej z możliwością regulacji do 25 mm 
rzedniej góry kanału, a także w podłogach pustakowych lub podniesionych. 
 
2.2.3. Systemy mocuj ące przewody, kable, instalacje wi ązkowe i osprz ęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem 
trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. 
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw 
sztucznych (niektóre elementy mnoga być wykonane także z metali). Uchwyty do rur 
instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne – 
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). Puszki 
elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, śluzą do montażu gniazd 
i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub 
podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 V, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 
płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe 
dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopię ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu 
puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – 
występują puszki natynkowa, podtynkowe, natynkowa – wtynkowe, podłogowe. W 
zależności od przeznaczenia puszki musza spełniać następujące wymagania, co do ich 
wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, 
rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa 
dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu 
gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu 
za pomowca „pazurków” i / lub wkrętów.  
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących 
prąd elektryczny jak aluminium, miedz, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, 
skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne 
odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego 
przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomowca 
osłon izolacyjnych. Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo 
obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, 
złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
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2.2.4. Sprzęt instalacyjny 
1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 
mm za pomowca wkrętów lub „pazurków”. 
• Łączniki natynkowa i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania 
bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomowca wkrętów lub przyklejane. 
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 
1,0÷2,5 mm2. 
• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 
niepodtrzymujacych płomienia. 
• Podstawowe dane techniczne: 
– napniecie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
– parad znamionowy: do 16 A, 
– stopię ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
– stopię ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 
2.2.5. Gniazda wtykowe 
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomowca wkrętów lub 
„pazurków”. 
• Gniazda natynkowa i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 
ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą 
wkrętów lub przyklejane.  
•   Gniazda natynkowa 3-fazowe musza być przystosowane do 5-cio żyłowych 
przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do 
połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 
1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujacych 
płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
– napniecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
– parad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych, 
– parad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 
– stopię ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
– stopię ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 
2.2.6. Sprzęt oświetleniowy 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, 
zawierającego, co najmniej: 
– dobór opraw i źródeł światła, 
– plan rozmieszczenia opraw, 
– plan instalacji zasilającej oprawy, 
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do 
potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w 
czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 
oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być 
mniejszy od 1 mm2 a napniecie izolacji nie może być mniejsze od 750 V, jeśli przewody 
układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów 
budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 
Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 
– do żarówek, 
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– do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 
– do lamp metahalogenowych 
– do lamp LED. 
Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz 
przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące 
oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 
– zwykła IP 20 
– zamknięta IP 4X 
– pyłoodporna IP 5X 
– pyłoszczelna IP 6X 
– kroploodporna IP X1 
– deszczoodporna IP X3 
– bryzgoodporna IP X4 
– strugoodporna IP X5 
– wodoodporna IP X7 
– wodoszczelna IP X8 
 
2.3.Warunki przyj ęcia na budkowe materiałów do robót monta żowych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki:  
 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej ST, 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych prefabrykantów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót 
montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i 
wyrobów na budkowe powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.4.Warunki przechowywania materiałów do monta żu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i 
przewody należy przechowywać na bębnach lub w krążkach, końce przewodów 
producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza 
poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały 
sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów 
opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI  

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Prace można 
wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU. 

4.1.Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
4.2.Transport materiałów 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować 
ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury 
dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla 
krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. Należy stosować dodatkowe 
opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 
 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
 

5.1.Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz 
za jakości zastosowanych materiałów i jakości wykonanych robót. Roboty winny być 
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2.Monta ż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 
– przemieszczenie w strefie montażowej, 
– złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 
montażu osprzętu, 
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 
przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie pokryw kanałów 
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 
rzeczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub 
podłożach, 
– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, skrub kotwiących lub 
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 
– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 
przewodów  
– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie 
może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury.  
– kładzenie rur należy wykonach za pomowca przewidzianych do tego celu złączek (lub 
przez kielichowanie), 
– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (licowana) z tynkiem, 
– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymagana liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 
– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 
1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej ST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich 
wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej ST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu 
prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza być ułożone swobodnie 
i nie mnoga być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,  
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– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej ST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa 
przy współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich 
wytycznych), 
– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, 
montaż pokryw kanałów instalacyjnych, 
– przeprowadzenie prób i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz  
PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
 
5.3.Monta ż opraw o świetleniowych i sprz ętu instalacyjnego, urz ądzeń i 
odbiorników energii elektrycznej 
Elementy te należy montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi 
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu 
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 
połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym 
zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających 
przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i 
gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędna wytrzymałość na 
wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób 
niekolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać 
zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy 
instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd 
wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód 
ochronny biedacy żyła przewodu wielożyłowego powinien miech izolacje będąca 
kombinacja barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich 
prowadzenia wykonach zgodnie z planami Instalacji i schematami. 
 
5.4.Instalacja poł ączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 
elektryczny, należy wykonach instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa 
się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), 
miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 
nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne 
z częściami przewodzącymi innych instalacji. Połączenia wyrównawcze główne należy 
wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w podziemiu. Do głównej szyny 
uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej.  

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1.Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
6.2.Wymagania szczegółowe. 
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badan kabli i przewodów Zawarty jest 
w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
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Ponadto należy wykonach sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 
częściowych i końcowych polegających na kontroli: 
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli 
i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcze montażu, 
– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej, 
– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
– pomiarach rezystancji izolacji, 
 
6.4.Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałam i 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemająca zasadniczego wpływu 
na jakości funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkości potracń za obniżoną 
jakości. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1.Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
7.2. Wymagania szczegółowe. 
Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montanowych instalacji elektrycznej 
obmiaru robót dokonuje się przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w 
dokumentacji i tak: 
– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
– dla kabli i przewodów: m, 
– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
8.2.Warunki odbioru instalacji i urz ądzeń zasilaj ących 
8.2.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.  
Odbiorowi takiemu mnoga podlegać m.in.: 
- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 
branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 
elektrycznej. 
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8.2.2. Odbiór cz ęściowy 
Należy przeprowadzić badanie, pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulęgają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiając ocenie prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami i projektem: 
– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
 
8.2.3. Odbiór ko ńcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 
urządzeń zasilających. 
Zakres badan obejmuje sprawdzenie: 
– dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
– dla napiec powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie 
oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania 
napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposób 
przeprowadzenia badan są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badan trzeba zamieścić w protokole odbioru konchowego. 

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 

9.1.Wymagania ogólne. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”  

 
9.2.Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne 
rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. Podstawce rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub  
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowana przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, (jeśli taka konieczność 
występuje), 
– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzę powstałych w czasie robót, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 
technicznej, 
– likwidacje stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowania niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności 
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1.Normy 
PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60898:2000 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przeteżeniowych instalacji domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) - Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków 
urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia. Cześć 1: Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 
domowego i podobnego. Cześć 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 60799:2004 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 
pośredniczące.  
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PN-EN 60898-1:2003 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przeteżeniowych instalacji domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów 
prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do 
zabezpieczeń przeteżeniowych instalacji domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki 
do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do 
zabezpieczę przeteżeniowych instalacji domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do 
obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowopradowe 
bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do użytku domowego i podobnego 
(RCCB). Cześć 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowopradowe z 
wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego 
(RCBO). Cześć 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badan odbiorczych 
(Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napniecie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania 
i badania.  
PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i 
płytki odgałęźne na napniecie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-E-93210:1998 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe 
napniecie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 
PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw. 

 
10.2.Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
Póz. Zmianami). 

 
10.3.Rozporzadzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z 
późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
Deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 



                                                               SPIS ZAWARTOŚCI 

1)   SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ST 00.00.00 -  WYMAG ANIA WSPÓLNE    

2)   SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ST 01.00.00 -  CENTR ALNE OGRZEWANIE Z TECHNOLO-

GIĄ KOTŁOWNI    

3)   SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ST 02.00.00 -  INSTA LACJA WOD.-KAN.    

4)   SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ST 03.00.00 -  WENTY LACJA I KLIMATYZACJA    
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WYMAGANIA WSPÓLNE

1.1  INWESTOR : GMINA LĘDZINY
ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny

1.2 LOKALIZACJA: Lędziny ul. Stadionowa
Dz. nr 2234/6, 2163/6, 2267/9, 2268/6, 2269/6, 2231/6, 2233/6

1.3  NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Zmiana sposobu u Ŝytkowania wraz z przebudow ą i rozbudow ą części budynku Miejskiego Klu-
bu Sportowego L ędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole Nr 1  z Oddziałami Integra-
cyjnymi oraz przebudowa cz ęści budynku Miejskiego Klubu Sportowego L ędziny na potrzeby
klubu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukt urą techniczn ą na działkach nr 2234/6,
2163/6, 2267/9, 2268/6, 2269/6, 2231/6, 2233/6 poło Ŝonych przy ul. Stadionowej w L ędzinach.

1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

Projektuje się wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacyjnej, wewnętrznej instalacji grzewczej
wraz z technologią kotłowni węglowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji wentylacji i klima-
tyzacji. Zakres robót ujętych w  specyfikacjach obejmuje:

- rozebranie  istniejących  nawierzchni,
- wykonanie  wykopów  pod  rurociąg,
- ułoŜenie  rur,
- wykonanie  prób  szczelności  i  innych  badań  wymaganych  przepisami,
- zasypanie  rurociągu  z  zagęszczaniem  gruntu,
- odtworzenie  wcześniej  rozebranych  nawierzchni,
- demontaŜ części istniejących instalacji,
- wykonanie przebić, przewiertów, bruzd instalacyjnych,
- montaŜ nowej armatury i odbiorników ciepła i wody,
- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji,
-próby i uruchomienie.

1.5. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Zakres prac wymaga zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów na jezdni w pobliŜu wy-
konywanych prac. Do obowiązków Wykonawcy naleŜeć będzie prowadzenie prac zgodnie z zatwier-
dzoną dokumentacją.

1.6. WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacja projektową i pole-
ceniami inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy

Placem budowy jest wydzielony i zabezpieczony teren:
- długości wynikającej z przyjętego sposobu realizacji
- szerokości wynikającej z przyjętej technologii robót obejmującej co najmniej:

o szerokość wykopu pod ułoŜenie przewodów,
o bezpieczny plac składowy urobku, 
o plac składowo rozładunkowy wbudowywanych materiałów,
o przestrzeń manewrową dla uŜywanego sprzętu.

Długość i szerokość placu budowy wynika z dokumentacji projektowej.
Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaŜe Wykonawcy Plac Budowy oraz:

- dziennik budowy,
- projekt wykonawczy,
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- szczegółową specyfikację techniczną,
- komplet uzgodnień terenowych dotyczących uzbrojenia podziemnego.

Przekazanie placu budowy następuje w formie protokołu zgodnie art. 22 i 42 ustawy PRAWO BU-
DOWLANE 

Zamawiający wskaŜe posiadane w pobliŜu punkty poboru:
- energii elektrycznej,
- wody zarobowej,
- odprowadzenia ścieków.

W protokole przekazania określone zostaną stany liczników lub sposób rozliczeń za wykorzystane me-
dia. Ponadto Zamawiający wskaŜe Wykonawcy na czas budowy pomieszczenie socjalne (szatnię) z
węzłem sanitarnym chyba ,Ŝe strony dokonają w umowie innych ustaleń. 

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do:
- utrzymania bezpiecznego ruchu publicznego, 
- zabezpieczenia przejazdów,
- zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aŜ do zakończenia i

odbioru końcowego robót,
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodnionego z zarządcą terenu i

organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie
trwania budowy,

- dostarczenia, zainstalowania i utrzymywania  wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpie-
czających, (zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegaw-
cze, dozór i wszelkie inne środki ochrony robót i wygody lokalnej społeczności),  

- zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera.

1.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności zapewnić:

- ochronę przed nadmiernym hałasem,
- ochronę przed emisją szkodliwych substancji (pyłów, gazów),
- ochronę wód gruntowych i opadowych,
- stosowanie sprzętu dopuszczonego do uŜytkowania,
- właściwą utylizację odpadów.

1.6.4. Ochrona przeciwpo Ŝarowa

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia poŜarowego, oraz sto-
sowania przepisów z zakresu ochrony poŜarowej, a w szczególności:

- nie blokowania dróg poŜarowych,
- nie blokowania źródeł poboru wody (hydrantów),
- właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów palnych,
- prowadzenie robót w sposób bezpieczny (iskrzenie, przegrzewanie),

Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót, albo przez zatrudniony personel.

1.6.5. Ochrona osób trzecich

Fakt przystąpienia  do robót  Wykonawca obwieści  publicznie  przed ich rozpoczęciem. Sposób ob-
wieszczenia  uzgodniony zostanie z Inspektorem Nadzoru.  Tablice informacyjne będą  utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca zapewni w okresie
robót dostęp do posesji. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i uzbroje-
nie  podziemne.  Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca potwierdzi  plany lokalizacji  uzbrojenia
podziemnego z gestorami. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem tych instalacji i urządzeń, oraz ewentualny dozór w czasie trwania budowy. Wykonawca  bę-
dzie wykonywał powierzony zakres robót w sposób nie powodujący uszkodzeń istniejącej zabudowy i
nie przekroczy dopuszczalnych norm obciąŜeń drganiami, hałasem, wibracją itp. Wykonawca będzie
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odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni zie-
mi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejącego uzbrojenia  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ma obowiązek powiadomić InŜyniera w przypadku
kolizji z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektami architektonicznymi. Wykonawca zo-
bowiązany jest zapoznać się z uzgodnieniami, powstałymi w trakcie realizacji projektu i w pełni prze-
strzegać ich w trakcie realizacji prac. Wykonawca ubezpieczy prowadzenie robót od skutków odpowie-
dzialności cywilnej.

1.6.6. Bezpiecze ństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać aktualnych przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wy-
konywał pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniają-
cych odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urzą-
dzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie.  Wykonawca zapewni  bezpieczny sposób poruszania  się  osób postron-
nych.

1.6.7. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 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. Jeśli Wyko-
nawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenia InŜyniera powinien rozpocząć ro-
boty zmierzające do uzyskania zadawalającego stanu nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomia-
rowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt. Obsługa geodezyjna całego procesu inwestycyjnego spoczywa na
Wykonawcy.

Uznaje si ę, Ŝe wszelkie koszty wynikaj ące z wypełnienia zapisów rozdziału 1.6. okre ślonych po-
wyŜej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i przyjmuje si ę, Ŝe są uwzgl ędnione w cen ę umown ą. 

1.6.8. Stosowanie si ę 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 wy-
konywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w spo-
sób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  i inne
odnośne dokumenty.

1.6.9. Równowa Ŝność norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, określające wymagania, jakie
mają spełniać materiały, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obo-
wiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepi-
sów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne od-
powiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy
i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera.
RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą  być  dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego
przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez InŜyniera. W przypadku, gdy InŜynier stwierdzi, Ŝe zapro-
ponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyŜszego poziomu wykonania, Wykonaw-
ca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Materiały lub urządzenia, na które nie ma od-
powiedniej EN-PN czy PN powinny posiadać Aprobatę Techniczną. 

1.6.10. Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja Projektowa składać się będzie z:
- dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego obejmującej: 

o projekt wykonawczy,
o przedmiar robót,

- dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę obejmującej:
o program zapewnienia jakości robót,
o protokoły z narad,
o wyniki badań i pomiarów.

Wszelkie niezbędne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i auto-
ryzowane przez Projektanta. Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej wymagają zmiany pozwole-
nia na budowę  zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. JeŜeli w trakcie wykonywania robót ko-
nieczne będzie uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora Nadzoru, Wyko-
nawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je InŜynierowi do
zatwierdzenia.

1.6.11. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą

Z uwagi na brak dokładnej inwentaryzacji geologicznej podłoŜa gruntowego w trakcie prowadzonych
robót odkryte mogą  zostać warstwy gruntu wymagające zwiększonych zabezpieczeń (osuwiska, na-
pór wody gruntowej) nie ujętych w przedmiarze robót. Cel zadania inwestycyjnego określony w umo-
wie ,oraz w punkcie 1.4 niniejszej specyfikacji uwaŜany jest za docelowy dlatego dopuszcza się od-
chylenia w ramach przedziału tolerancji określonego w umowie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiają-
cym. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać  rozbieŜności lub opuszczeń  w dokumentach kontrakto-
wych przeciwko Zamawiającemu, lecz będzie dąŜył do niezwłocznego, polubownego rozwiązania pro-
blemu. W tym celu w przypadku zauwaŜenia  rozbieŜności  Wykonawca natychmiast powiadomi In-
spektora Nadzoru, który spowoduje dokonanie odpowiednich zmian i poprawek w dokumentacji pro-
jektowej. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją pro-
jektową. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodności z wymaganiami, a rozrzuty
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją pro-
jektową i maja wpływ na nie zadawalającą jakość wykonanych robót to takie materiały zostaną zastą-
pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródło uzyskania materiałów

Do realizacji zadania naleŜy wykorzystać materiały powszechnie dostępne na rynku budowlanym po-
siadające wymagane aprobaty techniczne,  a wykaz podstawowych materiałów dla poszczególnych
etapów robót ujęto w specyfikacjach szczegółowych.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wyko-
nawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła pochodzenia lub zama-
wiania. Zatwierdzenie partii (części) materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszel-
kie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyska-
ne z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postępu Robót.

2.2. Materiały pochodzenia miejscowego

Humus i nadkłady czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i Ŝwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót
zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały składowane będą na Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru w
formie zalecanej przez producenta. Wykonawca zapewni aby składowane materiały do czasu wyko-
rzystania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zniszczeniem lub działaniem osób postron-
nych i czynników szkodliwych.
Materiały nieprzydatne do dalszej eksploatacji (gruz, nadmiar gruntu) powinny być wywiezione przez
Wykonawcę poza teren budowy. Dalsze zagospodarowanie lub utylizacja takich materiałów naleŜy do
obowiązków Wykonawcy.
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2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wy-
konuje na własne ryzyko, licząc się z ich wybudowaniem i nie zapłaceniem za poniesione koszty.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Dopuszcza się moŜliwość  zastosowania do wykonania poszczególnych robót materiałów posiadają-
cych identyczne cechy jak w rozwiązaniach projektowych. Identyczność powinna wynikać z przedłoŜo-
nej Inspektorowi Nadzoru aprobaty technicznej  lub deklaracji zgodności. W takim przypadku Wyko-
nawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiału. Wybrany i za-
akceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później bez zgody zmieniany.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakości wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i po-
winien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Szczegóło-
wych. W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca  dostarczy  InŜynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
uŜytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące naleŜytego wykonania umowy
mogą zostać przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Dyskwalifikacja
wymaga formy pisemnej  zawierającej przyczynę niedopuszczenia do robót. 

3.2. Sprzęt do prowadzonych robót

Sprzęt do wykonywania poszczególnych typów robót wykazano w Specyfikacjach Szczegółowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów i sprzętu. Przy ru-
chu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowe-
go w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 

4.2. Transport materiału

Na terenie budowy materiały transportowane będą uŜywanymi maszynami, a w przypadku dalszych
przemieszczeń wykorzystane zostaną samochody cięŜarowe. Wielkość środków transportowych oraz
metody transportu powinny być dostosowane do rodzaju przemieszczanego materiału, technologii wy-
konywanych robót oraz odległości. 

4.3. Drogi publiczne

Wykonawca na własny koszt  będzie  usuwać  na bieŜąco wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny  za:
- prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem,
- jakość zastosowanych materiałów, 
- jakość wykonanych robót, 
- zgodność robót z Dokumentacją Projektową,
- wykonywanie poleceń Inspektora Nadzoru,
- dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za obsługę pomiarową wykonywanych robót. Koszty prac wyko-
nanych bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru, oraz następstwa wskazanych przez niego poprawek
ponosi  Wykonawca.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumenta-
cji projektowej, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji
robót będą realizowane przez Wykonawcę nie później niŜ w wyznaczonym czasie pod groźbą wstrzy-
mania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Spraw-
dzenie wymiarów elementów lub wykonanie innych pomiarów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5.2. Przygotowanie terenu

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca:
- sprawdzi jakość zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich
- dokona geodezyjnego wytyczenia osi trasy przyłącza
- wskaŜe i oznakuje drogi dojazdowe i ewakuacyjne
- sprawdzi zabezpieczenie interesów osób trzecich
- zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i wydzieli  ewentualne miejsca składowania materiałów
pozyskiwanych do dalszych prac.

6. KONTROLA JAKO ŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
 
Kontrolę jakości robót w trakcie prowadzenia prac pełni Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwesto-
ra.  Minimalne  wymagania  określono  w  normach,  wytycznych  i  Specyfikacjach Szczegółowych.  W
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli zapewniający
wykonanie robót zgodnie z umową.

6.2. Program Zapewnienia Jako ści

Do obowiązków Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy naleŜy opracowanie i przed-
stawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości obejmującego:

1. część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, (technologie prowadzenia robót),
- planowany harmonogram zapewniający terminowe wykonanie prac,
- sposób i formę współpracy z Inspektorem Nadzoru,
- organizację ruchu i oznakowania robót,
- sposób zapewnienia warunków BHP,
- wykaz zespołów roboczych, z podaniem kwalifikacji,
- wykaz osób odpowiedzialnych za prowadzenie i kontrolę prac,
- system prowadzenia kontroli i sterowania jakością  robót,
- urządzenia do prowadzenia pomiarów i kontroli,
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, pomiarów i protokołów,

2. część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
- wykaz zastosowanych maszyn i urządzeń, 
- system kontroli jakości wbudowywanych materiałów,
- mechanizmy sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowo,
- warunki bezpiecznego wykonania prac, 
- sposób zabezpieczenia miejsca prac,
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- sposób postępowania w warunkach niespełnienia wymagań Inspektora Nadzoru.

6.3. Zasady kontroli jako ści robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zało-
Ŝoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wy-
konawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący  personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe ich poziom wykonywania jest zadowalający. Wykonawca
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwier-
dzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Minimal-
ne wymagania, co do zakresu badać i ich częstotliwości określono w Specyfikacjach Szczegółowych,
Polskich Normach i wytycznych producentów technologii. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre-
ślone Inspektor  Nadzoru  ustali,  jaki  zakres kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić  wykonanie  robót
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urzą-
dzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowia-
dają wymaganiom norm określających procedury badań.  Wszystkie koszty związane z organizowa-
niem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opar-
tych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodo-
bieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu
próbek. Na zlecenia InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materia-
łów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną prze wykonaw-
cę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojem-
niki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i
oznakowane w sposób zaakceptowany przez InŜyniera.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytycz-
ne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub ba-
dania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Inspektorowi.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań bezzwłocz-
nie, nie później niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.

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, do czego zapewniana mu będzie wszelka  pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od wykonawcy
na swój koszt. JeŜeli wyniki badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor po-
leci Wykonawcy lub niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych.
W przypadkach raŜących Inspektor oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
jakości robót z Dokumentacją Projektową.  W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

W przypadku stwierdzenia powa Ŝnych uchybie ń Inspektor Nadzoru ma prawo do natychmia-
stowego wstrzymania prac.

6.7. Dokumenty budowy

Dokumentami budowy są:
- dziennik budowy (jako dokument wewnętrzny) z załącznikami,
- ksiąŜka obmiarów,
- protokoły z narad i ustaleń,
- dokumenty laboratoryjne i atesty materiałów,
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- protokoły odbioru robót zanikających,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.

Dokumenty budowy przechowywane będą na tereni budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
przez Wykonawcę. Dokumenty budowy dostępne będą na kaŜde Ŝądanie Inspektora Nadzoru. Zagi-
nięcie któregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe zgodne z prawem odtworzenie. 

6.7.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wręczany Wykonawcy przy przekazywaniu placu budowy. Dziennik budowy jest
dokumentem wewnętrznym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania
Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy (kierowniku robót). Zapisy w dzienniku budowy będą do-
konywane na bieŜąco i dotyczyć będą:

- przebiegu robót,
- stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- uwag i zaleceń technicznych.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą:
- oznaczone kolejnym numerem załącznika,
- opatrzone datą,
- podpisane przez Kierownika Budowy,
- podpisane przez Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramu prac,
- uzgodnienie prze Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót,
- napotykane przeszkody i sposoby ich usuwania,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- propozycje i uwagi Kierownika Budowy,
- zgłoszenie zakończenia robót budowlanych i przygotowania do odbioru końcowego.

Wpisy Inspektora Nadzoru podpisuje z zaznaczeniem przyjęcia do wiadomości Kierownik  Budowy.
Wpisy Kierownika Budowy dotyczące uwag, zastrzeŜeń lub propozycji podpisuje (z podaniem terminu
rozstrzygnięcia) Inspektor Nadzoru.

6.7.2. KsiąŜka obmiarów

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z ele-
mentów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyję-
tych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrol-
ne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako-
ści. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Badania i pomiary

6.7.4.1. Tolerancja pomiarów

KaŜda z robót wymaga odrębnej metodologii badań i oceny jakości wykonania. Tryb przeprowadzania
pomiarów przedstawiono w części szczegółowej.

6.7.4.2. Sprawdzenie jako ści materiału

Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budow-
lanych. 
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Wykonawca dostarczy przed wbudowaniem do ka Ŝdego produktu stosown ą aprobat ę technicz-
ną lub deklaracj ę zgodno ści.

Sposób oceny materiału przedstawiono w specyfikacjach szczegółowych.

6.7.4.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszelkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane to na pole-
cenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt. Wszelkie roboty, któ-
re wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być wyko-
nane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moŜe
uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za
obniŜoną jakość.

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i
przedstawiane na Ŝyczenia Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projek-
tową  i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru,
co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji InŜyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością okre-
śloną w kontrakcie przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo
wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wy-
liczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wago-
wo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urzą-
dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem, a takŜe w przypadku
występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmianą Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupeł-
niane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice
mogą  być  dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiaru,  którego wzór  zostanie
uzgodniony z InŜynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót
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Ustala się następujące etapy odbiorów:
- odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,
- odbiory częściowe określone w harmonogramie robót zatwierdzonym przez Inspektora. 
- odbiór końcowy:

o odbiór oddanego do eksploatacji przyłącza wodociągowego,
o zagospodarowanie i uprzątnięcie otoczenia,

- odbiór pogwarancyjny:
o ocena wodociągu w warunkach eksploatacji,
o ocena nawierzchni drogowych i chodników w czasie uŜytkowania.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na bieŜącej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu, uniemoŜliwiającemu kontrolę w okre-
sie późniejszym. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜli-
wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbio-
ru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór wymaga wpisu do Dziennika i sporządzenia protokołu wg
zaleceń Specyfikacji Szczegółowych. O gotowości robót do odbioru  Wykonawca powiadomi telefo-
nicznie Inspektora Nadzoru Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w cią-
gu trzech dni od daty zgłoszenia. Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Szczegółową i uprzed-
nimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ęściowy

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanej roboty i zawiera w szczególności:
- datę odbioru,
- nazwę odbieranego zakresu robót,
- potwierdzeniu zgodności ilości robót z ilością określoną w przedmiarze robót,
- potwierdzenie jakości podłoŜa,
- potwierdzenie zastosowanych materiałów,
- potwierdzenie właściwego zgodnego z technologią wykonania robót,
- sprawdzenie kompletności protokołów i badań cząstkowych.

Odbiorom częściowym podlegają:
- zastosowane materiały (na kaŜdym etapie robót),
- rozbiórka nawierzchni,
- roboty ziemne związane z wykopem,
- rurociąg,
- roboty ziemne związane z zasypaniem wykopu,
- odtworzenie nawierzchni,
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Kierownika Budowy. Gotowość do odbioru zgłasza
Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy. O gotowości robót do odbioru  Wykonawca powia-
damia  Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony,  nie później  niŜ w ciągu trzech dni od
daty zgłoszenia. Odbiór polega na ocenie zgodności wykonanego zakresu robót z warunkami:

- podpisanego Kontraktu,
- Dokumentacji Projektowej,
- Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

Dokonanie odbioru potwierdzane jest wpisem do dziennika Budowy i Sporządzeniem Protokołu Odbio-
ru Częściowego.

8.3 Odbiór ostateczny

8.3.1 Postanowienia ogólne
 
Odbioru dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego (w składzie  określonym w Umowie)  w
obecności Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i innych ewentualnych przedstawicieli Zamawiają-
cego i  Wykonawcy.  Kierownik Budowy zgłasza wpisem w Dzienniku Budowy gotowość  do odbioru
ostatecznego. Komisja dokona odbioru w terminie określonym w umowie. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do:

- ilości wykonanych robót,
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- jakości przedmiotu zamówienia,
- ostatecznej wartości wykonanych prac,
- zgodności zastosowanych materiałów z warunkami aprobat technicznych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego naleŜy przedstawić następujące dokumenty:
- Protokół odbioru końcowego (wg wzoru załączonego do umowy),
- Dziennik Budowy,
- KsiąŜka obmiarów,
- Powykonawcza Dokumentacja Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
- Powykonawcza Dokumentacja Geodezyjna, 
- wyniki ocen i pomiarów kontrolnych, a w szczególności:

o ocena wbudowanych materiałów (aprobaty techniczne i gwarancje),
o ocena geotechniczna podłoŜa gruntowego (protokół robót ziemnych),
o utrzymania warunków technicznych (próba szczelności),
o utrzymania warunków technologicznych,
o ocena geotechniczna zasypania przewodu (stopień zagęszczenia gruntu),
o ocena odtworzenia nawierzchni,
o instrukcje eksploatacyjne,
o protokoły z odbiorów częściowych.

8.3.3. Tryb odbioru

Komisja dokonuje odbioru na podstawie:
- warunków załoŜonych w umowie,
- przedłoŜonych dokumentów odbioru,
- ocenie wizualnej jakości prac i ich zgodności z dokumentacją projektową,
- protokołów i uzgodnień sporządzonych w trakcie prowadzenia prac.

W przypadku stwierdzenia braków komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru koń-
cowego. Wszystkie stwierdzone przez komisje braki przedstawione zostaną w formie protokołu zawie-
rającego:

- rodzaj i przyczynę stwierdzonej nieprawidłowości,
- terminy wykonania uzupełnień i robót poprawkowych,
- termin nowego odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość  wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wy-
maganej dokumentacją projektową i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeń-
stwo komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wy-
magań przyjętych w dokumentach budowy.

8.4 Odbiór pogwarancyjny

W okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie na własny koszt wady zgłoszone przez Zamawiającego.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnio-
nych w okresie gwarancyjnym. NiezaleŜnie od zauwaŜonych wad, na zakończenie okresu gwarancyj-
nego Inspektor Nadzoru dokona wyrywkowej oceny stanu technicznego przedmiotu zamówienia.

Ocena dotyczyć będzie: 
- szczelności,
- niezawodności,
- równości podłoŜa gruntowego w miejscach prac ziemnych,
- równości odtworzonych nawierzchni.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji wycenionego Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zama-
wiającego w Umowie.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynno-
ści, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej.

9.2. Ustalenia szczegółowe

Szczegółowe ustalenia określające  terminu zapłaty i sposobu rozliczenia powinna zawierać Umowa
zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-

ków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą między innymi: płace personelu i kierownictwa

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza bu-
dowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp.), zaplecza za-
mawiającego, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na
rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące jakości wykonywanych Robót, ubezpieczenia budowy
oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydat-
ków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wy-
konawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość
Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst :Dz. U. Z 2000 r.Nr 106, poz.
1126 z późniejszymi zmianami),

2. Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15  grudnia  1994  r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. Poz. 29),

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych,
4. Rozporządzenie  Ministerstwa Gospodarki  Przestrzennej   i  Budownictwa  z  dnia   21 lutego

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133,

5. Prawo geologiczne i górnicze,
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa
 i higieny pracy,
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
8. Norma PN-B-06050  „Roboty ziemne budowlane – wymagania przy odbiorze”,
9. Normy branŜowe wymienione w specyfikacjach szczegółowych,
10. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie  ustawy  Prawo budowlane (w  dostosowaniu  do

prawa Unii Europejskiej, Dz.U. Nr 129, poz. 1439). 
11. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie

przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno –
budowlane użyte w specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Prze-
pisy techniczno – budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy
techniczno – budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania pod warun-
kiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego. 

14



ST 01.00.00 -  SIECI ZEWNĘTRZNE   

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 01. –0 0.01.
        
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  robót montaŜowych sieci ka-
nalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach bu-
dowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą

Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.01. obejmuję wykonanie:
- robót ziemnych
- przygotowania podsypki piaskowej pod układane sieci
- montaŜ rurociągów i studni kanalizacyjnych
- montaŜ zbiornika bezodpływowego, separatora substancji ropopochodnych
- próby szczelności
- zasypanie wykopów i odtworzenie terenu

         
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wyma-
ganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wy-
konawca  robót.

2.  Materiały 
        
Zastosowane materiały do wykonania robót powinny być zgodne z wymaganiami jakościowymi stawia-
nymi przez Inwestora, zgodnie z dokumentacją projektową. Pracownicy zatrudnieni przy robotach po-
winni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzieŜ  roboczą. 

3. Sprzęt

Ilość i rodzaj  zastosowanego sprzętu do wykonania robót powinien być określony w projekcie organi-
zacji robót zaakceptowanym przez inŜyniera budowy.
                      
4.Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w pro-
jekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inŜyniera budowy.
                                                               
5. Wykonanie robót  

5.1.    Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.   Zakres  robót

Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.00. -  obejmuję wykonanie robót:
- robót ziemnych
- przygotowania podsypki piaskowej pod układane sieci
- montaŜ rurociągów i studni kanalizacyjnych
- montaŜ zbiornika bezodpływowego, separatora substancji ropopochodnych
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- próby szczelności
- zasypanie wykopów i odtworzenie terenu

                                     

6.     Obmiar robót.

Obmiaru robót dokonuje się w m3 dokonanych wykopów oraz w metrach ułoŜonych sieci.
                                                 
7.    Warunki wykonanie robót 

Do prac związanych z wykopem przystąpić po geodezyjnym wytyczeniu trasy, oraz rozebraniu istnie-
jących nawierzchni. Do prac związanych z zasypaniem wykopu przystąpić  naleŜy po protokolarnym
odebraniu fragmentu sieci i wykonaniu zasypki strefy niebezpiecznej.

7.1. Warunki ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Projekcie Wykonawczym. Wykonawca za-
pewni  bezpieczeństwo  w czasie prac. Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru do akceptacji
„Projekt organizacji robót” wraz z harmonogramem uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą
wykonywane  roboty.  Prace mogą  być  wykonywane  tylko przez Wykonawców posiadających odpo-
wiednie do zakresu robót doświadczenie. Roboty ziemne prowadzić na podstawie Dokumentacji Pro-
jektowej, określającej połoŜenie projektowanego wodociągu i istniejących urządzeń podziemnych, mo-
gących się znaleźć w bezpośrednim zasięgu prowadzonych robót.
W przypadku braku szczegółowego planu przebiegu uzbrojenia podziemnego przed przystąpieniem
do prac Wykonawca wykona ręcznie przekopy kontrolne i określi rzeczywisty przebieg uzbrojenia pod-
ziemnego. Przekopy kontrolne wykonywane będą pod nadzorem przedstawiciela dysponenta uzbroje-
nia.

7.2. Roboty przygotowawcze - zabezpieczenie terenu prac

KaŜdorazowo Wykonawca  zabezpieczy teren w sposób:
 uniemoŜliwiający dostęp osób postronnych,
 zapewniający bezpieczne manewrowanie maszyn,
 zapewniający nieskomplikowaną dostawę materiałów,
 zapewniający bezpieczne prowadzenie robót ręcznych,
 zapewniający bezpieczne składowanie gruntu.

KaŜdorazowo przed przystąpieniem do prac naleŜy:
- sprawdzić wydzielenie i oznakowanie terenu robót,
- zagrodzić drogi dostępu na teren prac,
- wydzielić i dodatkowo zabezpieczyć aktualny front robót,
- wydzielić i sprawdzić oznakowanie szlaków komunikacyjnych i manewrowych,
- umieścić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujące wstępu na teren prac.

KaŜdorazowo po wykonaniu  prac naleŜy:
- sprawdzić i uzupełnić oznakowanie terenu,
- oznakować zakazem i zagrodzić drogi dostępu,
- sprawdzić stan techniczny  – zlikwidować zagroŜenia w postaci nawisów, osuwisk lub miej-

sca w inny sposób niestabilne,
- zabezpieczyć otwarte wykopy przed napływem wody (gruntowej i opadowej), 
- przekazać teren dozorcy lub pozostawić w stanie nie powodującym zagroŜeń.

7.3. Wykonywanie wykopu

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Specyfikacji  Technicznej „Wymagania wspólne”. Wyko-
py naleŜy wykonać zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 

7.3.1. Roboty ziemne

Wykopy wykonywać jako otwarte obudowane. 

Technologia wykonania robót wykopu (ręczna lub mechaniczna) powinna być dopasowana do:
- głębokości wykopu,
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- danych geotechnicznych, 
- ustaleń instytucji uzgadniających,
- bieŜących uzgodnień z Inspektorem Nadzoru.

Roboty prowadzone w pobliŜu urządzeń i instalacji podziemnych muszą:
- być prowadzone w bezpiecznej odległości od uzbrojenia istniejącego, 
- być ustalone przez Kierownika Budowy, 
- uzyskać zgodę właściwej jednostki, (zarządcy lub uŜytkownika instalacji istniejącej).

Przed przystąpieniem do  prac:
- wyznaczyć palikami oś i zarys krawędzi wykopu,
- sprawdzić zabezpieczenie i dodatkowo oznakować miejsca kolizji,
- sprawdzić zabezpieczenie pasa robót przed dostępem postronnych osób i pojazdów,
- zapewnić i zabezpieczyć odpowiedni plac manewrowy koparki.

W czasie prac:
- prace prowadzić w kierunku podnoszenia niwelety,
- prace prowadzić w miejscach ogrodzonych i oznakowanych,
- zapewniać odpowiednie warunki BHP na stanowiskach pracy,
- nie pozostawiać bez opieki sprzętu i urządzeń,
- nie dopuszczać do powstawania nawisów ziemnych,
- operatorowi koparki nie wolno opuszczać maszyny bez właściwego zabezpieczenia,
- grunt składać wzdłuŜ wykopu poza prawdopodobnym klinem odłamu,
- na bieŜąco sprawdzać uwarstwienie gruntu i poziom wody gruntowej,
- na bieŜąco zapewniać właściwe zabezpieczenie (nienaruszalność) skarp wykopu.

 
Szerokość  wykopu uwarunkowana  jest  zewnętrznymi  wymiarami  przewodu,  do których  dodaje  się
obustronnie 0.4m jako zapas potrzebny na deskowanie  ścian i  uszczelnienie  styków.  Deskowanie
ścian naleŜy prowadzić  w miarę jego zagłębienia. Dno wykopu powinno być  równe i wykonane ze
spadkiem wynikającym z dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyŜszym od rzędnej projektowej o 20cm.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z In-
spektorem Nadzoru.
Grunt z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) naleŜy skła-
dować  wzdłuŜ  wykopu lub na składowiskach tymczasowych zaleŜnie od zagospodarowania terenu.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopów, który nie będzie uŜyty do zasypania, powinien być wywiezio-
ny przez Wykonawcę.

7.3.2. Zabezpieczenie wykopu

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przeprowadzi szczegółowe badania geologiczne i
uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposób zabezpieczenia skarp wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia mogą być wykonywane:
- w gruntach nie nawodnionych,
- gdy teren przy wykopie nie jest obciąŜony w pasie o szerokości równej głębokości wyko-

pu,
- na głębokość 1,5m w gruntach spoistych. 

 
Skarpy bezpieczne:

- 2 : 1           dla gruntów  spoistych (glin i iłów),
- 1 : 1,25      dla gruntów mało spoistych,
- 1 : 1,50      dla gruntów sypkich (piaski).

W innych przypadkach stosować naleŜy rozparcia oraz aŜurowe deskowania ścian wykopów. Obu-
dowa powinna wystawać 15cm ponad teren. W rozstawie mniejszym niŜ 20m Wykonawca zapewni
bezpieczne  zejścia  do wykopu.  Urobek  pobierać  naleŜy równomiernymi  warstwami z  równocze-
snym zabezpieczaniem skarp. W czasie pracy koparki niedozwolone jest przebywanie pracowni-
ków w wykopie. Niedozwolone jest składowanie odkładu w odległości mniejszej niŜ 1m od krawędzi
wykopu i w granicach klina odłamu.
W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające odtwo-
rzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.  Ławy naleŜy montować nad
wykopem na wysokości 1m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30m. Ławy powinny mieć wyraź-
nie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyŜujące się lub bie-
gnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Nadmiar ziemi z wykopów naleŜy złoŜyć w miejscu składowania lub wykorzystać do niwelacji terenu w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Wykonawca uwzględni zapłatę za wszystkie czynności dotyczące zabezpieczenia wykopu.

7.3.3. Odwodnienie wykopów

Wykonawca zabezpieczy prawidłowe odwodnienie wykopu w całym okresie trwania robót. Wykonanie
wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety wodociągu, W czasie robót ziem-
nych naleŜy zachować spadek podłuŜny umoŜliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca za-
bezpieczy skarpy przed rozmyciem. Wykonawca określi rzeczywisty poziom zwierciadła wody grunto-
wej i sprawdzi skuteczność projektowanego sposobu odwodnienia wykopu. Wykonawca zapewni bie-
Ŝące usuwanie wody z wykopu. Wykonawca zastosuje urządzenia,  które zapewnią  odprowadzenie
wód gruntowych i opadowych oraz wód stojących poza obszar robót ziemnych.
JeŜeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie gruntami przydatny-
mi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca uśredni zapłatę  za wszystkie czynności dotyczące odwodnienia wykopu. W przypadku
napotkania warunków gruntowych raŜąco odbiegających od załoŜonych wykonawca dokona dodatko-
wych ustaleń z Inspektorem Nadzoru.

7.4. Zasypanie wykopu

Wykop naleŜy zasypać po ułoŜeniu w nim przewodów oraz wykonaniu urządzeń towarzyszących. Do
zasypania wykopu uŜywać materiału z odkładu. Materiał nie moŜe być zanieczyszczony ziemią roślin-
ną, materiałami budowlanymi itp. 
Przewody wodociągowe naleŜy obsypać piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury według za-
leceń specyfikacji szczegółowej dotyczącej obsypania strefy niebezpiecznej..
Pozostały wykop do poziomu terenu naleŜy zasypać warstwami o grubości 20-30cm sposobem ręcz-
nym lub mechanicznym. 
Prace prowadzić przy sprzyjających warunkach pogodowych. Grunt powinien być ułoŜony do poziomu
umoŜliwiającego wykonanie podbudowy drogowej.

7.4.1. Ogólne warunki prac ziemnych

Wykonawca przystąpi  do prac niezwłocznie  po odbiorze  rurociągu.  Wykonawca jest  odpowie-
dzialny z przyjęcie technologii  wykonania robót  gwarantującej uzyskanie zagęszczenia gruntu
wymaganego  dla  podbudowy  drogowej.  Materiałem  do  zasypu  powinien  być  grunt  jednolity
strukturalnie, bez duŜych brył i kamieni
Materiał powinien umoŜliwiać zagęszczenie w sposób wykluczający uszkodzenie przewodu. Zasy-
panie wykopów powyŜej warstwy ochronnej dokonać gruntem rodzimym, jeŜeli  spełnia powyŜsze
wymagania warstwami 0,2-0,3m z jednoczesnym zagęszczaniem,  rozbiórką odeskowań i rozpór
ścian wykopu.

7.4.2. Zagęszczanie gruntu

Zasypanie wykopów naleŜy wykonać  warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej  technologii
robót, zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w Dokumentacji Pro-
jektowej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01  dla dróg o ruchu cięŜkim i bardzo cięŜ-
kim.
Układanie i zagęszczanie gruntu prowadzić warstwami:

- 0,20m przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
- 0,30m przy stosowaniu urządzeń wibracyjnych.

Wilgotność gruntu powinna być zbliŜona (±20%) do optymalnej:
- 10% - dla piasków,
- 12 % - dla glin piaszczystych,
- 19 % - dla glin cięŜkich. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niŜ:
- 0,95 – dla górnych warstw ( do -1,20 m),
- 0,90 – dla warstw zalegających poniŜej 1,2 m.
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Zagęszczanie prowadzić bezpośrednio po wbudowaniu gruntu nie dopuszczając do przesuszenia lub
przewilgocenia gruntu. Grunt zagęszczać warstwami poziomymi o równej grubości na całej szerokości
wykopu. Zagęszczenie prowadzić liniowo tak by ślad przejścia zagęszczarki zachodził 20cm na ślad

7.5. Układanie przewodów

Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa moŜna przystąpić do wykonania robót montaŜowych. Wyko-
nawca  jest  odpowiedzialny  z  przyjęcie  technologii  wykonania  robót  gwarantującej  utrzymanie
trasy i spadków przewodów zgodnych z dokumentacja projektową i normami branŜowymi. Przed
opuszczeniem rur do wykopu, naleŜy je oczyścić od wewnątrz i zewnątrz  oraz sprawdzić czy nie uległy
uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu  opuszczać  ręcznie, za pomocą  jed-
nej lub dwóch lin - niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z
osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Poszczególne rury naleŜy unieruchamiać przez obustronne obsypanie  z za-
gęszczeniem stabilizującym  połoŜenie do czasu wykonania i uszczelnienia złączy. Po ułoŜeniu nale-
Ŝy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia (oś i spadek) z uŜyciem ław celowniczych, ławy mierniczej, pio-
nu i uprzednio załoŜonych reperów roboczych. Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowa-
nej nie moŜe przekraczać ±20mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie
moŜe przekraczać ±1cm. Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec uło-
Ŝonego przewodu zabezpieczyć  przed  zabrudzeniem wodą gruntową lub opadową. Po sprawdzeniu
prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności  naleŜy rury zasypać  do takiej  wysokości
aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.
                     
8.    Kontrola jako ści

Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST 00.00. Po wykonaniu prac naleŜy dokonać ich oceny.
Sprawdzeniu  podlegają  przekucia w stropach i ścianach. Roboty powinny być wykonywane pod ści-
słym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz warunkami
B.H.P.   
      
9.      Odbiór robót  

Odbiór  robót polega na sprawdzeniu wykonania prawidłowego Odbioru prawidłowości prowadzenia
prac dokonuję się po kaŜdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do
dziennika budowy.                                                   
   
10.  Podstawa płatno ści

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. Płatności będą dokonywane na podsta-
wie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwi ązane
    
Przepisy związane zgodne z ST 00.00.
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ST 02.00.00 -  CENTRALNE OGRZEWANIE Z TECHNOLOGI Ą KOTŁOWNI    

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 02. –0 0.01.
        
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  robót montaŜowych instala-
cji centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni  zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach bu-
dowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą

Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.01. obejmuję wykonanie:
- montaŜ kotła, armatury zabezpieczającej i odcinającej
- montaŜ urządzeń pomocniczych w pomieszczeniu kotłowni
- montaŜ rozdzielaczy i przewodów rozdzielczych
- montaŜ grzejników
- próby szczelności
- izolacja termiczna przewodów

         
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wyma-
ganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wy-
konawca  robót.

2.  Materiały 
        
Zastosowane materiały do wykonania robót powinny być zgodne z wymaganiami jakościowymi stawia-
nymi przez Inwestora, zgodnie z dokumentacją projektową. Pracownicy zatrudnieni przy robotach po-
winni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzieŜ  roboczą. 

3. Sprzęt

Ilość i rodzaj  zastosowanego sprzętu do wykonania robót powinien być określony w projekcie organi-
zacji robót zaakceptowanym przez inŜyniera budowy.
                      
4.Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w pro-
jekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inŜyniera budowy.
                                                               
5. Wykonanie robót  

5.1.    Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.   Zakres  robót

Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.00. -  obejmuję wykonanie robót:
- montaŜ kotła, armatury zabezpieczającej i odcinającej
- montaŜ urządzeń pomocniczych w pomieszczeniu kotłowni
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- montaŜ rozdzielaczy i przewodów rozdzielczych
- montaŜ grzejników
- próby szczelności
- izolacja termiczna przewodów

                                     
6.     Obmiar robót.

Obmiaru robót dokonuje się w ilościach zamontowanych urządzeń oraz długości zabudowanych prze-
wodów instalacyjnych
                                                 
7.    Warunki wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy wykonać niezbędne zabezpieczenia, jak oznako-
wanie i ogrodzenie terenu, roboty rozbiórkowe naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją  projektową.
Roboty naleŜy wykonywać  pod ścisłym nadzorem i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane
przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.
Grzejniki płytowe zabudować pod oknami, wzdłuŜ ścian zewnętrznych (zgodnie z dokumentacją pro-
jektową),  na  wysokościach  10-15cm nad  posadzką,  zapewniając  minimalną  odległość  12cm  góry
grzejnika od parapetu. 
Grzejniki łazienkowe zabudować na wysokościach 80cm nad posadzką. Na korpusy zaworów termo-
statycznych grzejników płytowych i łazienkowych zabudować głowice termostatyczne z wbudowanym
czujnikiem  termostatycznym.  W  pomieszczeniach  przedszkola  naleŜy  przewidzieć  zabezpieczenie
grzejników przez bezpośrednim kontaktem dzieci z elementami grzejnymi. Przewody stalowe naleŜy
łączyć za pomocą spawania a przy armaturze na gwint (strona wtórna) lub kołnierz (strona pierwotna).
Przewody naleŜy prowadzić  zgodnie z dokumentacją techniczną ze  spadkiem  3‰ w kierunku wy-
miennika.  Umocowania  przewodów do  ścian  wykonać  naleŜy  uchwytami  podwójnymi  z  tworzywa
sztucznego.
Przewody polietylenowe naleŜy łączyć  ze sobą poprzez łączniki zaprasowywane. Przejścia przewo-
dów przez przegrody budowlane naleŜy wykonać w tulejach ochronnych średnicy o 2 dymensje więk-
szych od średnicy przewodu.
                     
8.    Kontrola jako ści

Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST 00.00. Po wykonaniu prac naleŜy dokonać ich oceny.
Sprawdzeniu  podlegają  przekucia w stropach i ścianach. Roboty powinny być wykonywane pod ści-
słym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz warunkami
B.H.P.   
      
9.      Odbiór robót  

Odbiór  robót polega na sprawdzeniu wykonania prawidłowego Odbioru prawidłowości prowadzenia
prac dokonuję się po kaŜdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do
dziennika budowy.                                           
   
10.  Podstawa płatno ści

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. Płatności będą dokonywane na podsta-
wie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwi ązane
    
Przepisy związane zgodne z ST 00.00.
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ST 03.00.00 -  INSTALACJA WOD.-KAN.    

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 03. –0 0.01.
        
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  robót montaŜowych instala-
cji wodociągowej i instalacji kanalizacji sanitarnej  zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach bu-
dowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą

Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.01. obejmuję wykonanie:
- demontaŜu armatury i ceramiki podlegającej wymianie
- montaŜ urządzeń i armatury 
- montaŜ przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych
- próby szczelności
- izolacja termiczna przewodów

         
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wyma-
ganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wy-
konawca  robót.

2.  Materiały 
        
Zastosowane materiały do wykonania robót powinny być zgodne z wymaganiami jakościowymi stawia-
nymi przez Inwestora, zgodnie z dokumentacją projektową. Pracownicy zatrudnieni przy robotach po-
winni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzieŜ  roboczą. 

3. Sprzęt

Ilość i rodzaj  zastosowanego sprzętu do wykonania robót powinien być określony w projekcie organi-
zacji robót zaakceptowanym przez inŜyniera budowy.
                      
4.Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w pro-
jekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inŜyniera budowy.
                                                               
5. Wykonanie robót  

5.1.    Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.   Zakres  robót

Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.00. -  obejmuję wykonanie robót:
- demontaŜu armatury i ceramiki podlegającej wymianie
- montaŜ urządzeń i armatury 
- montaŜ przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych
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- próby szczelności
- izolacja termiczna przewodów

                                     
6.     Obmiar robót.

Obmiaru robót dokonuje się w ilościach zamontowanych urządzeń oraz długości zabudowanych prze-
wodów instalacyjnych
                                                 
7.    Warunki wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy wykonać niezbędne zabezpieczenia, jak oznako-
wanie i ogrodzenie terenu, roboty rozbiórkowe naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją  projektową.
Roboty naleŜy wykonywać  pod ścisłym nadzorem i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane
przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.
                     
8.    Kontrola jako ści

Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST 00.00. Po wykonaniu prac naleŜy dokonać ich oceny.
Sprawdzeniu  podlegają  przekucia w stropach i ścianach. Roboty powinny być wykonywane pod ści-
słym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz warunkami
B.H.P.   
      
9.      Odbiór robót  

Odbiór  robót polega na sprawdzeniu wykonania prawidłowego Odbioru prawidłowości prowadzenia
prac dokonuję się po kaŜdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do
dziennika budowy. 
                                                      
   
10.  Podstawa płatno ści

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. Płatności będą dokonywane na podsta-
wie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwi ązane
    
Przepisy związane zgodne z ST 00.00.
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ST 04.00.00 -  WENTYLACJA I KLIMATYZACJI    

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 04. –0 0.01.
        
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  robót montaŜowych instala-
cji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach bu-
dowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą

Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.01. obejmuję wykonanie:
- montaŜ instalacji wentylacyjnej
- montaŜ urządzeń i armatury systemu klimatyzacji
- montaŜ przewodów freonowych i kanalizacyjnych dla odpływu skroplin
- próby szczelności i działania
- izolacja termiczna przewodów

         
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wyma-
ganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wy-
konawca  robót.

2.  Materiały 
        
Zastosowane materiały do wykonania robót powinny być zgodne z wymaganiami jakościowymi stawia-
nymi przez Inwestora, zgodnie z dokumentacją projektową. Pracownicy zatrudnieni przy robotach po-
winni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzieŜ  roboczą. 

3. Sprzęt

Ilość i rodzaj  zastosowanego sprzętu do wykonania robót powinien być określony w projekcie organi-
zacji robót zaakceptowanym przez inŜyniera budowy.
                      
4.Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w pro-
jekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inŜyniera budowy.
                                                               
5. Wykonanie robót  

5.1.    Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.   Zakres  robót

Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.00. -  obejmuję wykonanie robót:
- montaŜ instalacji wentylacyjnej
- montaŜ urządzeń i armatury systemu klimatyzacji
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- montaŜ przewodów freonowych i kanalizacyjnych dla odpływu skroplin
- próby szczelności i działania
- izolacja termiczna przewodów

                                     
6.     Obmiar robót.

Obmiaru robót dokonuje się w ilościach zamontowanych urządzeń oraz długości zabudowanych prze-
wodów instalacyjnych.
                                                 
7.    Warunki wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy wykonać niezbędne zabezpieczenia, jak oznako-
wanie i ogrodzenie terenu, roboty rozbiórkowe naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją  projektową.
Roboty naleŜy wykonywać  pod ścisłym nadzorem i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane
przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Instalację wentylacji wykonać z przewo-
dów z blachy stalowej ocynkowanej o przekrojach okrągłych. Przejścia przez ściany i stropy wykonać
w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym. Kanały wentylacyjne muszą mieć gład-
kie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń powinno być wykonane aerodynamicznie. Nie dopuszcza
się pozostawienia ostrych krawędzi wewnątrz kształtek. Łączenie kanałów okrągłych za pomocą złą-
czek z uszczelkami gumowymi. 
Wszystkie kanały i kształtki wentylacyjne montować na zawiesiach instalacyjnych z elementami wibro-
izolacyjnymi, na podparciach naleŜy wykonać podkładki z gumy. 
Instalację naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wenty-
lacyjnych”. Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów.
Instalację klimatyzacji freonowej wykonać z rur miedzianych izolowanych termicznie.
Przewody skroplin wykonać z rur PP.

                     
8.    Kontrola jako ści

Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST 00.00. Po wykonaniu prac naleŜy dokonać ich oceny.
Sprawdzeniu  podlegają  przekucia w stropach i ścianach. Roboty powinny być wykonywane pod ści-
słym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz warunkami
B.H.P. Po zamontowaniu kanałów wentylacyjnych, a przed załoŜeniem izolacji, instalację naleŜy pod-
dać próbie szczelności celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelności pozostałych po
pracach montaŜowych, będących źródłem dodatkowego hałasu.

      
9.      Odbiór robót  

Odbiór  robót polega na sprawdzeniu wykonania prawidłowego Odbioru prawidłowości prowadzenia
prac dokonuję się po kaŜdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do
dziennika budowy. Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
określonych na podstawie PN-EN 12599.
                                                      
   
10.  Podstawa płatno ści

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. Płatności będą dokonywane na podsta-
wie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwi ązane
    
Przepisy związane zgodne z ST 00.00.
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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
Zmiana sposobu uŜytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku Miejskiego 
Klubu Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi oraz przebudowa części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na 
potrzeby klubu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. 
1.2. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z inwestycją pod nazwą:  
“Zmiana sposobu uŜytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku 
Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z 
Oddziałami Integracyjnymi oraz przebudowa części budynku Miejskiego Klubu 
Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z zagospodarowaniem terenu i 
infrastrukturą techniczną.” 
1.3. Zakres stosowania ST 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.  
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych w 
obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie podłoŜa (wg pkt. 5.3.), 
– wykonanie warstwy wyrównawczej, 
– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych 
oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych. 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takŜe 
podanymi poniŜej: 
PodłoŜe – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności 
powierzchni podłoŜa. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoŜe oraz zwiększająca 
przyczepność dolnej warstwy tynku. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
1.7. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych 
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Roboty tynkarskie naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
 
 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania 

i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową 
wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, 
a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm. 
2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych  
• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej 
naleŜy uściślić wymagania). 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement według normy 

PN-EN 197-1:2002 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować cement 
z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza 
niŜ +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszo-ne 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czeń 
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obcych. Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych 
składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜno-ści od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich   
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów 
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin 
zakończenia robót tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niŜ 10.  

JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi naleŜy uwzględnić równieŜ wymagania producenta. 
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Do wykonywania robót tynkarskich naleŜy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze:  
a) do przygotowania podłoŜa – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 

urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-
ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do 
badania wytrzymałości podłoŜa, 

b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na 
wodę, naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,   

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
– Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cemento-wozem, natomiast 

cement i wapno suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoce-niem; 

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych; 

– Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i 
bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C oraz pod warunkiem, Ŝe 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
5.3.1. PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 

p. 3.3.2. 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 
– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy w czasie murowania ścian 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.3.3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 
10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

5.3.4. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
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5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 

zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.2. Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.4.3. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy. 
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
5.4.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.6. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
na-rzutu. 

5.4.7. Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienaraŜonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; naraŜonych na zwilgocenie oraz 
w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

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

45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) 
podłoŜy. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 
wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót 
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami 
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.  
6.2.2. Badania przygotowania podłoŜy 
Stan podłoŜa podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilŜania, ewentualnie w razie 

potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza 
elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoŜa – poprzez próbę drapania (skrobania) i 

dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu 

i próbę zwilŜania, 
f) chłonności podłoŜa – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilŜania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoŜa – poprzez ocenę wyglądu. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a 
następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieŜącym sprawdzeniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej. 

6.3.2. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 

6.3.3. Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoŜa, 
– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotyczące wykonanych robót. 
BadaniaDo badań odbiorowych naleŜy przystąpić nie później niŜ przed upływem 1 roku od 
daty ukończenia robót tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać 
naleŜy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5°C. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy sprawdzić na podstawie 
dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, Ŝe 

przygotowane podłoŜa nadawały się do połoŜenia tynku a uŜyte materiały spełniały 
wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie 
spadła poniŜej 0°C. 

6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa naleŜy przeprowadzać metodą 
podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania 
tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej 
przyczepności).  
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych naleŜy sprawdzić za pomocą 
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyŜowego 
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cięŜarze 250 gramów przy badaniu 
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po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak 
wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 
6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne naleŜy 
przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej 
ST. 
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych naleŜy przeprowadzać na 
podstawie świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek 
stwardniałej zaprawy. 
6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 
otynkowanej wynoszącej nie więcej niŜ 5000 m2 naleŜy wyciąć próbki kontrolne o 
wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoŜe zostało odsłonięte 
lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoŜe naleŜy oczyścić z ewentualnych pozostałości 
zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 
mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej naleŜy przyjmować 
wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niŜ 5000 m2 naleŜy na kaŜde 
rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd 
powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) naleŜy sprawdzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia naleŜy sprawdzać 
przez potarcie tynku dłonią. 
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 
rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich naleŜy sprawdzać w sposób 
następujący: 
– powierzchnię tynku naleŜy zwilŜyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 

przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując 
uderzenie stempla o cięŜarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak 
wypadania kwadracików). 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków naleŜy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 
6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na naroŜach i obrzeŜach, stykach i przy 
szczelinach dylatacyjnych naleŜy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar 
równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy 
wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w 
rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do 
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górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeŜeli ściana jest 
tynkowana tylko do pewnej wysokości. 
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza 
od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni 
tynków ścian, naleŜy doliczyć powierzchnię ościeŜy w stanie surowym. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoŜa. 
Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 
międzyoperacyjny).  
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań dla podłoŜy naleŜy porównać z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.  
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać, Ŝe podłoŜa zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoŜa nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych 
do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie 
przeprowadzić ocenę przygotowania podłoŜa.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
(jeŜeli umowa taką formę przewiduje). 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
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– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

– dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) 
specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu 
zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki 
badań  są pozytywne,  a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

– jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 
wykonania tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

– jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości 
tynku zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po 
uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 



 11 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych robotach tynkowych. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 
PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót tynkowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
tynkowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
– ocenę i przygotowanie podłoŜa wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 

zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,  

– osiatkowanie bruzd i miejsc naraŜonych na pęknięcia, 
– umocowanie profili tynkarskich, 
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

tynkowych, 
– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń 

na elementach nie tynkowanych, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
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– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich 
ustawienia. 
Rozliczenie robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych moŜe by 
wariantowe: 
Wariant I 

Ceny jednostkowe robót obejmują równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań 
oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających. 
Wariant II 

Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań do 
wykonania tynków zwykłych na wysokości powyŜej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a 
takŜe pomostów i barier zabezpieczających. 
Koszty rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

(Norma wycofana bez zastąpienia). 
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do badań. 
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŜej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŜej 

zaprawy (za pomocą penetrometru). 
8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoŜa stwardniałych zapraw na obrzutkę i 
do tynkowania. 

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na 
obrzutkę i do tynkowania. 

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
11. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku. 
12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
13. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 
15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 
24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
 
10.2. Ustawy 
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118). 
10.3. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 
Arkady – 1990 rok. 
Atlas Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z inwestycją pod nazwą:  
“Zmiana sposobu uŜytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku 
Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z 
Oddziałami Integracyjnymi oraz przebudowa części budynku Miejskiego Klubu 
Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z zagospodarowaniem terenu i 
infrastrukturą techniczną.” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.  
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) . 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – naleŜy 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 – naleŜy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy 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 takŜe 
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 uŜytkową. 
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1.4.5. obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające 
na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.10. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.12. pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

1.4.13. dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.14. dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.15. terenie zamkniętym – naleŜy 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 złoŜa, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

1.4.16. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
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1.4.17. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.18. wyrobie budowlanym – naleŜy 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 uŜytkową. 

1.4.19. organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. 
zm.). 

1.4.20. obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.21. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.22. drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.23. dzienniku budowy – naleŜy 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. 

1.4.24. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.25. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.26. laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

1.4.27. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

1.4.28. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.30. projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.31. rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych. 

1.4.32. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych 
i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.33. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy 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.). 

1.4.35. 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 inwestora na budowie i 
wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.36. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

1.4.37. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 

1.4.38. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.39. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.40. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.41. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. 
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Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.42. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

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

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 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, 
 sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST 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 rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie moŜe 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 rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane 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 ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ 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, Ŝe 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: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) 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 uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 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 poŜarem 
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 uŜytkowników 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. 
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1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane 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, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). 
 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. 
 
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 ST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót. 
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 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w  Specyfikacjach 
Technicznych (ST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
 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 złoŜa. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne 
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i Ŝwiru 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 złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
 KaŜdy 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 ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, 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, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
 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 uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe 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 przewoŜonych 
materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

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 obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

� projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

� projekt organizacji budowy, 

� projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją pro-jektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elemen-tów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
doku-mentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wy-konawcę nie później niŜ 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 naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
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, 

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

� wyposaŜenie 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 
takŜe 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 wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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� 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, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 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. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku 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, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość 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 ST, stosować 
moŜna 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 niŜ 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 umoŜliwienia 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 ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe 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: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
5. 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 ST, kaŜda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jedno-znaczny 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 bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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 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 naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
[2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
[3] 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 kaŜde Ŝyczenie 
Inspektora nadzoru. 
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[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 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 ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 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. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady wdraŜania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego 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 niŜ 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 laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
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 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancjigwarancyjnym i rękojmi. 
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 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i 
odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami bezpie-czeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, 
barier, ozna-kowań i drenaŜu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
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(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. 

U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 2086). 
10.2.  Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

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

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 



Przedmiar robót 
NAZWA INWESTYCJI   :     Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części Budynku Miejskiego klubu sportowego Lędziny z

przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr1 z odziałem integracyjnym oraz przbudowa czesci budynku
Miejskiego klubu Sportowego Lędziny na potrzeby  klubu

ADRES INWESTYCJI   :     Ul.Stadionowa dz.nr 2234/6,2163/6,2267/9,2268/6,2269/6,2231/6, 2233/6
INWESTOR   :     Gmina Lędziny 
ADRES INWESTORA   :     43-143 Lędziny ul. Ledzińska 55
WYKONAWCA ROBÓT   :     <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY   :     <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA   :     Roboty drogowe i ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Nieruchomości Szafron Szendzielorz
DATA OPRACOWANIA   :     03.2014

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, 
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, 
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu podbudowę i roboty ziemne, 
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,
CPV 45000000-7 Roboty budowlane,
CPV 45262300-4 Betonowanie,
CPV 45450000-6 Bezspoinowy system ocieplenia ścian,
CPV 45260000-7 Roboty hydroizolacyjne,
CPV 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
CPV 45262500-6 Roboty murarskie,
CPV 45410000-4 Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
03.2014

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zagospodarowanie  - ogólnobudowlane.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Nawierzchnie utwardzone  (STWIORB D-M-00.00.00, D.0 5.03.23, D.08.01.01, D.08.03.01, D.02.01.01, D.04.01.02, D.04.04.04)
1

d.1
KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

 
(poz.4A+poz.4B)*0.51*1.1 <korytowanie> m3 401.115
(poz.4C)*0.31*1.1 <korytowanie> m3 135.302

RAZEM 536.417
2

d.1
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

 
poz.1 <wywóz ziemi> m3 536.417

RAZEM 536.417
3

d.1 kalk. własna
Opłata za składowanie ziemi m3

poz.2 m3 536.417
RAZEM 536.417

4
d.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.III-IV

m2

 
CIĄGI SZARE
55.00*6.00 330.000
10.00*13.00 130.000
5.50*6.00 33.000

II wjazd 6.00*6.00 36.000
25 25.000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

554.000
 
CIĄGI CZERWONE
19.70*5.00 98.500
12.50*5.00 62.500
B  (obliczenia pomocnicze) ========

161.000
CIĄGI ZÓŁTE
(12.90+8.40+18.50)*3.00 119.400
7.20*2.00 14.400
10 10.000
 
 

Przy MKS 13.1*6+13*2+14*3 146.600
+4*3
15*6 90.000
 

plac zabaw 2.10*7.80 16.380
C  (obliczenia pomocnicze) ========

396.780
 
poz.4A+poz.4B+poz.4C m2 1111.780

RAZEM 1111.780
5

d.1
KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20
cm

m2

 
poz.4A+poz.4B m2 715.000

RAZEM 715.000
6

d.1
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2

 
poz.4A+poz.4B+poz.4C m2 1111.780

RAZEM 1111.780
7

d.1
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 12

m2

 
poz.6 m2 1111.780

RAZEM 1111.780
8

d.1
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

 
kostka sza-
ra

poz.4A m2 554.000

RAZEM 554.000
9

d.1
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

 

- 2 -
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Zagospodarowanie  - ogólnobudowlane.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
kostka czer-
wona

poz.4B m2 161.000

RAZEM 161.000
10

d.1
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

 
kostka żółta poz.4C m2 396.780

RAZEM 396.780
11

d.1
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-
IV

m

 
KRAWĘŻNIK 30*15
(8+6.00+10+5.00+12.50+5.00+2+5.00+17.70+5.00+3.5+6.10+6.10+6.10+
7.60+10.00+13.80+4.00+46.20)

m 179.600

 
MKS 37+3 m 40.000

A  (suma częściowa) ---------------
m 219.600

 
KRAWĘŻNIK 30*8
(12.20+8.40+18.20+5.00+7.20+2.00+11.20+8.40+12.20+3.00) m 87.800
 

MKS 6+12+16+1+24+6+3 m 68.000
 

plac zabaw (2.00*2+7.20*2) m 18.400
B  (suma częściowa) ---------------

m 174.200
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY
20.00 m 20.000
C  (suma częściowa) ---------------

m 20.000
RAZEM 413.800

12
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

 
poz.11A*0.30*0.30 m3 19.764
poz.11B*0.20*0.20 m3 6.968
poz.11C*0.30*0.30 m3 1.800
(20.00)*0.30*0.20 <odwodnienie liniowe> m3 1.200

RAZEM 29.732
13

d.1
KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

 
poz.11A m 219.600

RAZEM 219.600
14

d.1
KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

 
poz.11B m 174.200

RAZEM 174.200
15

d.1
KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej
- krawężnik najazdowy

m

 
poz.11C m 20.000

RAZEM 20.000
16

d.1
KNR 2-31
0407-03
analogia

Odwodnienie liniowe MEA MEADRIAN SUPREME EN1500 lub równoważne m

 
20.00 m 20.000

RAZEM 20.000
17

d.1
KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

 
2.85 m3 2.850

RAZEM 2.850
2 Inne (STWIORB D-M-00.00.00, D.06.01.01, D.01.02.01,  D.01.02.04, D.02.01.01, D.04.01.02)

18
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż ogrodzenia kabinowego szerokości 0,25 m i wysokości 1,7
m, oczko 76,2x76,2mm, drut 4,55mm cynk, wraz z wykonaniem fundamentu
oraz wypełnieniem granitowym

m

 
6.80+6.00+6.50+2.50 m 21.800

RAZEM 21.800

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Zagospodarowanie  - ogólnobudowlane.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.2
BCO
kalk. własna

Dostawa i montaż - OGRODZENIE SYSTEMOWE OCYNKOWANE (KONS-
TRUKCJA Z SIATKI 2Xfi8 PRĘT POZIOMY, fi6 PRĘT PIONOWY, SŁUPKI
SYSTEMOWE OCYNKOWANE), WYSOKOŚĆ PRZĘSEŁ 2m

m

 
25.2+5.0 <od strony stadionu - kontynuacja istniejącego ogrodzenia> m 30.200

RAZEM 30.200
20

d.2 kalk. własna
Dostawa i montaż ogrodzenia przedszkola, segmenty wg wzoru h=1,45m w
dokumentacji projektowej, stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo (słupki
na czerwono, przęsła na żółto) wraz z wykonaniem fundamentu, podmuruwka
prefabrykowana betonowa - wysokości 25cm

m

 
(2.0+18.5+27.5+8.0+10.00+12.50+23.00+3.00+4.50+10.00) m 119.000

RAZEM 119.000
21

d.2 kalk. własna
Dostawa i montaż furtki wejsciowej do ogrodzenia  przedszkola, wg wzoru h=1,
60m w dokumentacji projektowej, stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo
(słupki na czerwono, przęsła na żółto) wraz z wykonaniem fundamentu

szt

 
3 szt 3.000

RAZEM 3.000
22

d.2 kalk. własna
Dostawa i montaż bramy przesuwnej dwuprzęsłowej (2m+ 4m - dwa przęsła w
przeciwległym kierunku, łączna szerokość po otwarciu 6m) z napędem elek-
trycznym, do ogrodzenia  przedszkola, wg wzoru h=1,60m w dokumentacji pro-
jektowej, stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo (słupki na czerwono,
przęsła na żółto) wraz z wykonaniem fundamentu, sterowane na pilot

szt

 
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
23

d.2 kalk. własna
Dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej do ogrodzenia  przedszkola, seg-
menty wg wzoru h=1,60m w dokumentacji projektowej, stalowe, ocynkowane,
malowane proszkowo (słupki na czerwono, przęsła na żółto) wraz z wykona-
niem fundamentu, szerokość 5 m

szt

 
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
24

d.2 kalk. własna
Demontaż ogrodzenia betonowego płytowego wys. 2 m - elementy do odzysku m

 
25 m 25.000

RAZEM 25.000
25

d.2
KNR 2-01
0102-02

Ręczne karczowanie drzew (śr. 16-25 cm) szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

26
d.2

KNR 2-01
0102-03

Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.2

KNNR-W 10
2213-05

Skarpowanie nasypów koparkami z przemieszczeniem urobku spycharkami na
nasyp; warstwa zdejmowana gr 50 cm, grunt kat III koparka zbierakowa 0,25
m3

m2

 
250 <skarpa przy przedszkolu> m2 250.000

RAZEM 250.000
28

d.2
KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

 
112.44 <teren przedszkola> m3 112.440

RAZEM 112.440
29

d.2
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

 
poz.28 <wywóz ziemi> m3 112.440

RAZEM 112.440
30

d.2 kalk. własna
Opłata za składowanie ziemi m3

poz.29 m3 112.440
RAZEM 112.440

31
d.2

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

1000*0.05 m3 50.000
RAZEM 50.000

32
d.2 kalk. własna

Dostawa gleby urodzajnej m3
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.31 m3 50.000

RAZEM 50.000
33

d.2
KNR 2-21
0401-02
kalk. własna

Wykonanie trawnika z trawy rolowanej (gotowej) sportowej odpornej na depta-
nie wraz z przygotowaniem podłoża

m2

teren przed-
szkola

500 m2 500.000

RAZEM 500.000
34

d.2
KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia m2

przy przed-
szkolu

500 m2 500.000

RAZEM 500.000
35

d.2
KNR 2-21
0323-05

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z za-
prawą dołów śr./głębok. 0.7 m

szt.

 
20 szt. 20.000

RAZEM 20.000
36

d.2
KNR-W 2-02
1519-01

Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną m2

600 <malowanie płotu betonowego farbą elewacyjną w kolorze szarym> m2 600.000
RAZEM 600.000

3 Plac zabaw (STWIORB D-M-00.00.00)
37

d.3 kalk. własna
Wykonanie nawierzchni syntetycznej na placu zabaw m

 
38.35+56.25 m 94.600

RAZEM 94.600
38

d.3 kalk. własna
Dostawa urządzeń placu zabaw zgodnie z dokumentacją projektową kpl.

 
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
4 Skład opału (STWIORB Wymagania ogólne, Betonowanie konstrukcji, Bezspoinowy., Izolacje przeciwwilgocio we, Roboty

murarskie, Roboty ziemne, Tynki)
39

d.4
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

 
(4.75*4.75*1.10)*1.30 m3 32.264
 

RAZEM 32.264
40

d.4
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

 
poz.39*0.7 <zasypanie> m3 22.585

RAZEM 22.585
41

d.4
KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

poz.43A*0.10 m3 1.670
RAZEM 1.670

42
d.4

KNR 2-02
0616-02
analogia

Izolacje z foli PE gr 0.3 mm na sucho pozioma - dwie warstwy m2

poz.43A m2 16.703
RAZEM 16.703

43
d.4

KNR-W 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m m3

4.75*4.75-(2.60*1.10+1.50*2.00) 16.703
A  (obliczenia pomocnicze) ========

16.703
poz.43A*0.30 m3 5.011

RAZEM 5.011
44

d.4
KNR-W 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 3 m m2

(4.00*2+3.75*2)*0.70 m2 10.850
RAZEM 10.850

45
d.4

KNR-W 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian
Krotność = 17

m2

 
poz.44 m2 10.850

RAZEM 10.850
46

d.4
KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.056 t 0.056
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.056

47
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

 
0.236 t 0.236

RAZEM 0.236
48

d.4
KNR-W 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

 
45.65 m2 45.650

RAZEM 45.650
49

d.4
KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa

m2

 
poz.48 m2 45.650

RAZEM 45.650
50

d.4
KNR-W 2-02
0115-05

Ściany budynków jednokondygnacyjnycho wys.do 4.5m z pustaków ceramicz-
nych typu U/220 gr.25cm

m2

 
(4.00*2+3.75*2)*2.50 m2 38.750

RAZEM 38.750
51

d.4
KNR 2-02
0210-06

Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.ponad 16 m3

(4.00*2+3.75*2)*(0.25*0.20) m3 0.775
RAZEM 0.775

52
d.4

KNR-W 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3

drew.
0.21 m3

drew.
0.210

RAZEM 0.210
53

d.4
KNR-W 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
syconej

m3

 
0.55 m3 0.550

RAZEM 0.550
54

d.4
KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

(2.20+2.20)*5.10 m2 22.440
RAZEM 22.440

55
d.4

KNNR 2
0507-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - PAPA PODKŁA-
DOWA

m2

 
poz.54 m2 22.440

RAZEM 22.440
56

d.4
KNNR 2
0507-03

Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "prostokąt" m2

 
poz.54 m2 22.440

RAZEM 22.440
57

d.4
KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

 
2.20*2 m 4.400

RAZEM 4.400
58

d.4
KNR-W 2-02
0531-03

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm m

3.00*2 m 6.000
RAZEM 6.000

59
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

 
2.43 m2 2.430

RAZEM 2.430
60

d.4
KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.ręczn.

m2

 
(4.50*2+3.50*2)*2.50 m2 40.000
(4.00*2+3.00*2)*2.50 m2 35.000

RAZEM 75.000
61

d.4
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

 
(4.50*2+3.50*2)*2.50 m2 40.000
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RAZEM 40.000

62
d.4

KNNR 2
1902-07

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS
STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 3,0
mm na ścianach - tynk mozaikowy Dryvit Ameristone T 203 Sonara

m2

 
poz.61 m2 40.000
 

RAZEM 40.000
63

d.4
KNR-W 2-02
1103-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na pod-
łożu gruntowym

m3

 
3.00*4.00 12.000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

12.000
poz.63A*0.35 m3 4.200

RAZEM 4.200
64

d.4
KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z trans-
portem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

 
poz.63A*0.10 m3 1.200

RAZEM 1.200
65

d.4
KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe m3

 
poz.63A*0.12 m3 1.440

RAZEM 1.440
66

d.4
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowa-
ne

t

0.18 t 0.180
RAZEM 0.180

67
d.4

KNR-W 2-02
0615-02

Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - dwie warstwy m2

 
poz.63A m2 12.000
 

RAZEM 12.000
68

d.4
NNRNKB
202 1126-01

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wyko-
nywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2

 
poz.67 m2 12.000

RAZEM 12.000
69

d.4
NNRNKB
202 1126-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Mikso-
kreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 3

m2

 
poz.67 m2 12.000

RAZEM 12.000
70

d.4
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
10/10f i3mm

m2

 
poz.67 m2 12.000

RAZEM 12.000
71

d.4
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - DRZWI STALOWE PEŁNE OCYNKOWA-
NE DWUSKRZYDŁOWE, br. blachy min. 2 mm, wym. 1,80*2,10m, z zamknię-
ciem

m2

 
DRZWI D1
1.80*2.10 m2 3.780
 

RAZEM 3.780
5 Zbiornik na wod ę (STWIORB Wymagania ogólne, Betonowanie konstrukcji , Bezspoinowy., Izolacje przeciwwilgociowe,

Roboty murarskie, Roboty ziemne)
72

d.5
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.73 m3 462.944
RAZEM 462.944

73
d.5

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowy-
ładowczymi

m3

 
(1.67+8.00+1.67)*(1.67+8.00+1.67)*[3.60] <wykop pod zbiornik> m3 462.944
 

RAZEM 462.944
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74

d.5
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

 
poz.73 <wywóz ziemi> m3 462.944

RAZEM 462.944
75

d.5 kalk. własna
Opłata za składowanie ziemi m3

poz.73 m3 462.944
RAZEM 462.944

76
d.5

KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki m3

(8.50*8.50)*0.30 m3 21.675
RAZEM 21.675

77
d.5

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

(8.50*8.50)*0.10 <chudy beton> m3 7.225
RAZEM 7.225

78
d.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe
Krotność = 2

m2

 
8.50*8.50 m2 72.250

RAZEM 72.250
79

d.5
KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - Beton B37 W8 m3

 
(8.50*8.50)*0.30 m3 21.675

RAZEM 21.675
80

d.5
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowa-
ne

t

 
((8.50*8.50)*(7*4)*0.00088)*1.05 t 1.869

RAZEM 1.869
81

d.5
KNR 2-01
0129-06
analogia

Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o po-
wierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - PŁYT PREFABRYKOWANE NA NIEWYPALO-
NEJ CEGLE IŁOWEJ

m2

 
(11.40*2+8.00*2)*3.00 m2 116.400

RAZEM 116.400
82

d.5 kalk. własna
Dostawa i wykonanie ogrodzenia z furtką wokół ogrodzenia zbiornika wód opa-
dowych wg dok. projektowej

m

 
14.16*4 m 56.640

RAZEM 56.640
6 Izolacja fundamentów (STWIORB Wymagania ogólne, Izo lacje przeciwwilgociowe, Roboty murarskie, Roboty z iemne,

Tynki)
83

d.6
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III

m3

 
(2.2+20.9+6.8+3.2+8.5+2.5+3.5+7.1+3.5+4.8+13.6+1.1+13.2+1.1+20.9+2.2)*
(1.20*1.00)

m3 138.120

RAZEM 138.120
84

d.6
KNR 4-01
0711-06

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

(2.2+20.9+6.8+3.2+8.5+2.5+3.5+7.1+3.5+4.8+13.6+1.1+13.2+1.1+20.9+2.2)*
50%

m2 57.550

RAZEM 57.550
85

d.6
KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

m2

 
(2.2+20.9+6.8+3.2+8.5+2.5+3.5+7.1+3.5+4.8+13.6+1.1+13.2+1.1+20.9+2.2)*
1.2

m2 138.120

RAZEM 138.120
86

d.6
KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past
emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga i nast.warstwa
Krotność = 2

m2

 
poz.85 m2 138.120

RAZEM 138.120
87

d.6
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - PRZYKLEJENIE PŁYT ZE STYROPIANU
WODOODPORNEGO DO IZOLACJI FUNDAMENTÓW GR. 10 CM NA KLE-
JU BITUMICZNYM WODOROZCIEŃCZALNYM

m2
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poz.85 m2 138.120

RAZEM 138.120
88

d.6
KNR 2-02
0609-12
analogia

Założnie folii kubełkowej m2

 
poz.85 m2 138.120

RAZEM 138.120
89

d.6
KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

 
poz.83 m3 138.120

RAZEM 138.120
90

d.6 kalk. własna
Wykonanie opaski z grysu granitowego na geowłókninie, gr. 5 cm, szerokości
30 cm z ograniczeniem od ziemi deską ipregowaną

m2

 
(7.5+21+3+6.4+8.2+7+3.4+7+3.5)*0.35 m2 23.450

RAZEM 23.450
7 Droga po żarowa (STWIORB D-M-00.00.00, D.01.02.01, D.01.02.04 , D.02.01.01, D.04.01.02, D.04.04.04)

91
d.7

KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

 
70.50*4.0*0.35 m3 98.700
(20*22+5*6)*0.35 m3 164.500
(21*3+18*1.2)*0.35 m3 29.610

RAZEM 292.810
92

d.7
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

 
poz.91 <wywóz ziemi> m3 292.810

RAZEM 292.810
93

d.7 kalk. własna
Opłata za składowanie ziemi m3

poz.92 m3 292.810
RAZEM 292.810

94
d.7

KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

 
70.50*4.0+20*22+5*6+21*3+18*1.2 m2 836.600

RAZEM 836.600
95

d.7
KNR 2-31
0104-04

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
Krotność = 5

m2

 
poz.94 m2 836.600

RAZEM 836.600
96

d.7
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

 
poz.94 m2 836.600

RAZEM 836.600
97

d.7
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

 
poz.94 m2 836.600

RAZEM 836.600
98

d.7
KNR 2-01
0102-01

Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm) szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

99
d.7

KNR 2-01
0102-02

Ręczne karczowanie drzew (śr. 16-25 cm) szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

100
d.7

KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

101
d.7

KNR 2-01
0233-02

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW
(75 KM) w gruncie kat. III

m2

 
3500 m2 3500.000
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Zagospodarowanie  - ogólnobudowlane.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3500.000

102
d.7

KNR 2-21
0405-02

Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie me-
chanicznej na gruncie kat. III bez nawożenia

ha

przy przed-
szkolu

0.35 ha 0.350

RAZEM 0.350
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