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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
1.2. Podstawa opracowania
−
−
−
−
−
−

Projekt Budowlany
Mapa do celów projektowych
Wytyczne Inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem na etapie projektowania
Koordynacja i uzgodnienia wielobranżowe
Obowiązujące normy i przepisy

1.3. Przedmiot opracowania
Projektuje się podpiwniczenie sceny letniej połączone funkcjonalnie z istniejącą bryłą teatru. Podpiwniczenie
jednokondygnacyjne, oddylatowane od istniejącej części, funkcjonalnie powiązane z istniejącym teatrem.
Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym na dz. 2/3 obr. 1026 obejmuje:
- budowę amfiteatru obejmującego zadaszoną podpiwniczoną scenę letnią wraz z widownią
- skatepark
- 2 place zabaw (A i B)
- teren outdoor fitness (sportowo-rekreacyjny)
- teren przeznaczony na tymczasowe namioty ustawiane na czas imprez cyklicznych
- teren wystawowy
- małą architekturę
- infrastrukturę techniczną związaną z zagospodarowaniem terenu
1.4. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu
Podpiwniczenie sceny spełnia funkcję uzupełniającą w stosunku do istniejącego budynku teatru lalek (magazyn
dekoracji - rozbudowa istniejącego magazynu dekoracji) oraz stanowi zaplecze sceny letniej (garderoby i
sanitariaty, pomieszczenie techniczne elektroakustyczne). Nowoprojektowana scena letnia jest skomunikowana z
garderobą i sanitariatami. Projektowane podpiwniczenie (zaplecze sceny) jest oddzielone od istniejącej części
budynku drzwiami (przedsionek), uniemożliwiającymi dostęp osobom niepowołanym do istniejącego teatru
(klatka schodowa ewakuacyjna).
1.5. Etapowanie inwestycji
Inwestycja może zostać wykonana jednoetapowo lub w kilku etapach. Proponowane etapowanie to:
1. Podpiwniczenie sceny letniej i wykonanie połączenia z istniejącą bryłą budynku, wykonanie zadaszenia sceny
2. Ukształtowanie terenu – widownia, najazdy, skarpy, wykończenie nawierzchni sceny, mała architektura,
wyposażenie placów zabaw i outdoor fitness.
1.6. Dane liczbowe obiektu
Poziom parteru
Posadowienie płyty podpiwniczenia (płyta gr. 45 cm)
Posadowienie płyty podpiwniczenia (płyta 65 cm)
Powierzchnia użytkowa części nowoprojektowanej
Kubatura części nowoprojektowanej
Wysokość projektowanych pomieszczeń
Przewidywana liczba jednoczesnych użytkowników

±0,00=28,10 m n.p.m.
- 4,17=23,93 m n.p.m.
-4,47=23,63 m n.p.m.
320,21 m2
960,63 m3
300 cm
< 20 osób
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2. INFORMACJA DLA OFERENTÓW
Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z:
a) całością Materiałów Przetargowych,
b) zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego,
c) warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).
Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt.
Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z
warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą.
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn
i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące
akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą oparte na wymaganiach sformułowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów maszyn i urządzeń, tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
własne doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformować Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający dokona odpowiednich poprawek
i uzupełnień lub interpretacji. Błędy i opuszczenia niezgłoszone będą uważane jak błędy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.
Dokumentami przetargowymi są:
− dokumentacja projektowa,
− przedmiary robót,
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
W przypadku różnic w zapisach w/w dokumentów zawsze należy uznawać za wiążące zapisy widniejące
w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.
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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy
na wykonanie robót zawartych w dokumentacji projektowej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne zawarte
w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi.
KOD CPV:
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez
zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i
robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne
1.4. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w
każdym przypadku następująco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w
budownictwie.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę
obiektu budowlanego.
Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również rysunki, stanowiącą
załącznik do Specyfikacji.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacją Projektową.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność
za prowadzoną budowę.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z
instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z użyciem wyrobów budowalnych.
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną
ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.
Plac budowy, teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
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Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do Polskich
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako konieczność
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami
razem, właściwym dla danego zagadnienia.
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z załącznikami
– m.in. Projekt Budowlany.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych.
Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu.
ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót.
Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą.
Wykonawca – podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją Techniczną
i Dokumentacją Projektową.
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców
tej osoby.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są
obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma budowlaną i dlatego
jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie
całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.
Oferent zobowiązany jest wykonać własne przedmiary robót. W przypadku niewykonania własnych
przedmiarów robót przez Oferenta, przyjmuje się, iż Oferent w całości akceptuje otrzymany od Inwestora
przedmiar i traktuje go jako własny.
Technologia wykonania robót powinna wynikać z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –
Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny
przedmiotu zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie
błędy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez
Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.
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1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w
umowie.
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych
robót nie podlega odrębnej zapłacie.
1.5.4. Zaplecze budowy
Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do
odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności:
- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem
osób nieupoważnionych.
- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.
- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.
- Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe.
- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.
- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.
- Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.
- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
1.5.5. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i innych
przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz
musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w
wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi
uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
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Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników
znajdujących się w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów
zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i
kształtowaniu środowiska".
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego
(tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).
1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska
naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania;
− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę;
− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót,
obciążają Wykonawcę.
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno
stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika
nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością
przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały
w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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 wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu,
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki umowy przewidują realizację)
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz
inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.
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2.

MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie użyte materiały winny posiadać odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polską Normą
powinny być dopuszczone do stosowania oraz użytku zgodnie z technologią i wiedzą budowlaną. Wszystkie
zastosowane materiały zapewniające odpowiednią izolacyjność cieplną budynku (styropian, wełna mineralna)
muszą posiadać rekomendację lub certyfikat ITB.
Przy rozwiązaniach izolacji oraz szczególnie trudnych detali należy stosować rozwiązania systemowe
(posiadające atest lub rekomendację ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie konieczności
konsultować je dodatkowo z projektantem.
Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w specyfikacjach, zobowiązany jest do uwzględnienia
w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w zakresie ich mocowania,
osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, jak
również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga
stosowana technologia,
Należy zapewnić 1% zapas użytych okładzin, posadzek i sufitów (zapas przekazać inwestorowi po zakończeniu
budowy).
Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwiązań systemowych Wykonawca jest
zobowiązany sporządzać i przedstawiać do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.
Należy mieć na uwadze, ze szerokość światła przejścia zmniejszona jest poprzez grubość otwartego skrzydła a
także poprzez klamkę; dlatego tez mając zapis o min szerokości przejścia, należy uwzględnić że rzeczywisty
wymiar w świetle przejścia będzie większy o grubości skrzydła drzwi i klamkę.
2.2. Akceptowanie użytych materiałów
Użyte w projekcie nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów należy
traktować jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia
równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach
przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. Dlatego należy podać nazwę
dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość,
celem porównania. Zaproponowane zamienniki przedłożyć do konsultacji i akceptacji projektantów i
inwestora.
Wykonawca będzie stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy
odpowiednich atestów i zaświadczeń, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie
próbek od producentów, zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie później na 20 dni
roboczych przez złożeniem zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien
zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu
eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.
Eksploatacja źródeł materiałów powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3. Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń
Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały lub ich
producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają one jedynie charakter informacyjny i przykładowy.
Karty katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i charakterystyki
pracy poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach
pracy i charakterystyce nie gorszej niż określono w kartach katalogowych.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technicznych,
o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się
z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu
robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem.
3.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych,
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
4.

TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z
terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodności z warunkami technicznymi.

5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie,
a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości punktów
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 wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty
każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Umową.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów,
jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary
robocze.
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i
nadmiar materiałów.
Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w
Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w
terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
będzie ponosił Wykonawca.
Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu
urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w
dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektów.
Przed przystąpieniem do robot sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne wady
koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w
przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie
robót w oparciu o dokumentacje jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych
branż. W razie wątpliwości dotyczących projektu należy skontaktować się z projektantem i powyższe
wątpliwości wyjaśnić.
Na czas prowadzonych robót budowlanych należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za odbiory prac z zakresu
ochrony ppoż oraz bieżącego sprawdzania drożności dróg ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapów prac
budowlanych należy wykonać i na bieżąco aktualizować projekt ewakuacji i wyposażenia w sprzęt ppoż.
Na czas prowadzonych robót budowlanych należy zapewnić ochronę pożarową budynku. Kierownik budowy
jest zobowiązany do przygotowania planu ewakuacji w zależności od prowadzonych robót budowlanych w
poszczególnych etapach inwestycji oraz wprowadzenia właściwych zabezpieczeń ppoż. Remont obiektu w
kolejnych etapach musi umożliwiać ewakuację minimum jedną klatką schodową. Nie mogą być wyłączone z
użytkowania obie klatki jednocześnie na czas prowadzonych prac. Na czas prowadzonych robót budowlanych
należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za odbiory prac z zakresu ochrony ppoż oraz bieżącego sprawdzania
drożności dróg ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapów prac budowlanych należy wykonać i na bieżąco
aktualizować projekt ewakuacji i wyposażenia w sprzęt ppoż.
Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować:
− wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla których
norm takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, którymi posługuje się
producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie
warunków wykonania, transportu czy montażu,
− organizację budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiały, robocizny, transportu materiałów i osób, pracy
sprzętu, obsługi administracyjnej, marketingu, podróży związanych z realizacja robót, i innych czynności,
które Wykonawca musi podjąć dla kompletnego i terminowego wykonania usługi,
− sporządzanie dokumentacji „do realizacji”, rysunków warsztatowych, rysunków powykonawczych lub, w
przypadku podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót na rysunki wykonawcze,
− sporządzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejącego oraz innych
dokumentów określonych w dalszej części specyfikacji,
− świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych i końcowym, obecność przy
rozruchu urządzeń,
− czynności związane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budową obiektów i
dróg tymczasowych, doprowadzeniem mediów na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych
przyłączy, oświetleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczeń ochronnych wymaganych
przepisami,
− ubezpieczenie i ochronę placu budowy,
− nadzór geodezyjny,
− na czas prowadzonych robót budowlanych należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za odbiory prac z
zakresu ochrony ppoż oraz bieżącego sprawdzania drożności dróg ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych
etapów prac budowlanych należy wykonać i na bieżąco aktualizować projekt ewakuacji i wyposażenia w
sprzęt ppoż.
− przenoszenie obecnie wykorzystywanych mebli pomiędzy etapem I i II oraz wniesienie i złożenie nowego
wyposażenia pomieszczeń i przeniesienia części, które pozostaje.
− inne czynności i prace określone w Umowie z Inwestorem.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLACU TEATRALNYM W SZCZECINIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE AMFITEATRU
Strona

13

O-00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy
−
−
−
−

Dokumentacja fotograficzna budowy będzie wykonywana co miesiąc, w niezbędnej ilości, w formie zdjęć
cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnątrz z oznaczeniem tych miejsc.
Zbrojenie słupów, ścian i płyt stropowych będzie fotografowane w zapisie cyfrowym przed
zabetonowaniem.
Instalacje pod posadzkami i podtynkowe będą fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci rysunku
AutoCad przed zabudowaniem.
Zdjęcia zostaną szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie
cyfrowym na nośniku DVD lub CD.

5.3. Szczegółowy harmonogram realizacji robót
Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu
harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń. Bez uzyskania
akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte.
Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie
obowiązującym normom.
5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na
budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień
realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo
wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.
5.5. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.
Program zapewnienia jakości powinien 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 terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem
- sposób i procedurę pomiaru badań
- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
Sporządzony PZJ jest podstawą egzekwowania przez Inżyniera zachowania zasad bhp i prawidłowych procedur
wykonywania robót przez Wykonawcę i jego pracowników.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne
do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że 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 wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
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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. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
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 prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.
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7.

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisywane będą do książki obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie.
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 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.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany 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 Wykonawca zobowiązany jest wykonać w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
7.4. Wykonywanie obmiaru robót
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. Długości i odległości pomiędzy
określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe
specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w
m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w
tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
− podstawę wyceny i opis robót,
− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
− datę obmiaru,
− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:
długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru,
− ilość robót wykonanych od początku budowy,
− dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym.
Będzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajdą się w
niej także:
− rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie),
− informacje techniczne, parametry urządzeń z nazwą dostawcy i producenta oraz gwarancją,
− instrukcje obsługi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracowników użytkownika w języku polskim
(tłumaczenie autoryzowane, poprawne językowo).
Wszystkie rysunki zostaną wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg AutoCad w liczbie egzemplarzy
wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz pełnej dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie próby będą wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.
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 ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru
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zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem 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 dokumentacja projektową,
ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
wg zasad jak przy odbiorze końcowym.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej
pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,
- sprawozdanie techniczne,
- protokoły badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja.
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8.6. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
9.

PODSTAWY PŁATNOŚCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową na wykonanie
robót.
Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych
do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa
i ST.
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie są rozliczane odrębnie. Wykonawca ma za zadanie uwzględnić je w wynagrodzeniu
ryczałtowym, cenach jednostkowych robót podstawowych lub też scalonych cenach elementów prac.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
−
−
−
−
−
−
−
−

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997.
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
związanych z pracami rozbiórkowymi dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w
Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
45100000-8

Opis

Przygotowanie terenu pod budowę.
45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
roboty ziemne.
45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9

Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6

Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką. Przewiduje się całość
prac objętych dokumentacją projektową przy wykonaniu rozbiórek i późniejszego wywozu gruzu po
zakończeniu prac.
Przewiduje się wyburzenia otworów w ścianach nośnych.
Projektuje się wyburzenie fragmentu płyty fundamentowej i biegu schodów.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania
zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów:
− Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z ustaleń
zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
− Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich.
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji
robót, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy – Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
− Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę
istniejących instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy. Wykonawca
spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem
w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane jego
działaniem, w instalacjach naziemnych i podziemnych w obrębie placu budowy.
− Ochrona środowiska.
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie stosowne kroki, żeby zastosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Unikać działań szkodliwych dla innych czynników powodowanych jego działalnością.
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− Warunki bezpieczeństwa pracy.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież
wymaganą dla ochrony zdrowia i życia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości od
budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe
zmiany środowiska, nie będzie akceptowane.
− Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca na swój koszt wykona i będzie utrzymywał w należytym stanie zaplecze niezbędne do realizacji
zamówienia.
− Warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodników i jezdni.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewnić
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy
(pomieszczenia socjalne, bez pomieszczeń magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru energii
elektrycznej i wody.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiały nie występują. Zamawiający nie przewiduje ponownego
wbudowania materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki i demontażu.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 3
specyfikacji technicznej. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę,
włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych
elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji
technicznej. Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Gruz będzie
wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się
na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane
wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco,
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części
Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej.
Prace rozbiórkowe prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, zwłaszcza w trakcie
prowadzenia robót od stron ogólnodostępnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych,
korytarzy, dróg i chodników zewnętrznych za pomocą wykonania np. zadaszenia pokrytego materiałami
amortyzującymi.
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W czasie prowadzenia prac budowlano rozbiórkowych obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U.nr47, poz.401).
Zakres prac rozbiórkowych zilustrowano na rysunkach. Prace wyburzeniowe należy wykonywać szczególnie
ostrożnie, pod stałym nadzorem zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych oraz przy zachowaniu przepisów bhp. Materiał rozbiórkowy nie może być gromadzony na stropie.
Należy go sukcesywnie usuwać za pomocą pojemników lub lei spustowych i wywozić.
Zaleca się, aby przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych wykonawca zrobił dokładną ekspertyzę
zdjęciową części istniejącego budynku, przy której powstanie nowoprojektowane podpiwniczenie sceny.
W razie ewentualnych szkód (np. pęknięć, zarysowań itp.), zdjęcia będą stanowiły podstawę do
stwierdzenia odpowiedzialności za powstałe szkody.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
− Upewnić się, że wszystkie instalacje podlegające rozbiórce lub mogące ulec uszkodzeniu w jej wyniku
zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy lub też odpowiednio zabezpieczone,
− Miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
− Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
− Zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
− Zabezpieczyć wszelkie otwory i szczeliny w stropach / ścianach, które zagrażają bezpieczeństwu,
− Wstępnie oczyścić teren, wyznaczyć miejsca socjalne dla pracowników, miejsca składowe materiałów
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,
− Zabezpieczyć obiekty i ich elementy, które nie podlegają rozbiórce.
5.3. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób
uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie
czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za
przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Zamawiającym.
W okresie wykonywania prac rozbiórkowych teren należy odpowiednio oznaczyć i wyposażyć w odpowiednią
tablicę informacyjną o wymiarach 50x60 cm z następującymi danymi:
- Adres robót rozbiórkowych,
- Nazwa wykonawcy,
- Imię i nazwisko autora programu rozbiórki,
- Imię i nazwisko inspektora nadzoru - adres,
- Adres i telefon Wydziału Nadzoru Budowlanego.
Tablica musi być umieszczona przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.
5.4. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
Podczas prac rozbiórkowych zabrania się:
- Ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,
- Obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,
- Zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,
- Prowadzić robót rozbiórkowych, jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie,
- Gromadzić gruz na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu,
- Obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie,
- Prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach.
Roboty rozbiórkowe należy:
- Prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
- Prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu
konstrukcji,
- Elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem
acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali,
- Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,
- Znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniami,
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- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które
muszą mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:
- Używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych,
- Utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki,
- Konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,
- W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy
zaopatrzyć w okulary ochronne,
- W czasie trwania robót wszyscy pracownicy muszą stale pracować w kaskach.
5.5. Ogólny sposób wykonywania rozbiórki
Przed przystąpieniem do wykonywania właściwych prac wykonawczych sprawdzić stan istniejący obiektu.
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustaleniami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr. 48 z 2003 r poz. 401). Roboty
rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z
zachowaniem ostrożności.
Elementy zabudowy niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy
odpowiednio zabezpieczyć.
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stanowiskach roboczych.
Należy bezwzględnie przestrzegać warunków bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, rozbiórkowych.
Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp.
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy rozbierane konstrukcje i elementy zabezpieczyć przed
niekontrolowaną utratą stateczności elementów demontowanych.
Prace rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem ostrożności, unikając powstawania wielkogabarytowych
elementów. Prace wyburzeniowe należy wykonać zgodnie z projektem wyburzeń przez uprawniony personel,
zgodnie z Polskimi Normami, ustawami oraz przepisami BHP.
Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie (młoty, kilofy, młoty udarowe) a tam gdzie to jest możliwe
mechanicznie z bezwzględnym przestrzeganiem przepisów BHP wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczeń.
Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
dokumentacji.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- Stateczność istniejących budynków,
- Ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- Kolejność dokonywania rozbiórek elementów konstrukcji,
- Zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich do rejonu robót.
Usuwanie jednego elementu nie może wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego
elementu. Użycie materiałów wybuchowych jest zabronione.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robót rozbiórkowych zobowiązany
jest przedłożyć właściwemu organowi informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
nimi. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac
rozbiórkowych musi uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).
5.6. Informacja o materiałach odpadowych z rozbiórki i sposobie ich zagospodarowania
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami związanych z prowadzonymi pracami - w
tym także odpadów porozbiórkowych - jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o
odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbiórki i innych prac powiązanych z inwestycją jest, zgodnie z art.
3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług. Jeśli
Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien on przed rozpoczęciem
robót dopełnić obowiązków określonych w ustawie o odpadach.
Wykonawca powinien zwrócić się do stosownych służb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczególnych elementów z rozbiórki. Podczas wykonywania prac rozbiórkowych powstaną odpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. "Odpady z budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)":
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 02 03 - Tworzywa sztuczne
17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz
17 04 05 - Żelazo i stal
17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.
W czasie prowadzenie prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być
wykorzystane, jako surowce wtórne - np. metal, szkło.
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Po podjęciu decyzji o utylizacji materiałów lub o wtórnym ich przetworzeniu należy przekazać je uprawnionemu
podmiotowi, który podda je procesowi recyklingu. Materiały, które nie mogą być wykorzystane, jako surowce
wtórne należy przetransportować na zorganizowane wysypisko śmieci - wskazane przez firmę zatrudnioną do
wywozu odpadów.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robót rozbiórkowych zobowiązany
jest przedłożyć właściwemu organowi informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
nimi. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac
rozbiórkowych musi uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).
5.7. Przepisy BHP podczas prowadzenia robót rozbiórkowych
− Stanowiska pracy znajdujące się w wewnętrznej części budynku muszą być wygrodzone barierami
ochronnymi liniowymi.
− Zabrania się zrzucania z dużej wysokości materiałów z rozbiórki i innych przedmiotów, należy je
transportować na dół za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie.
− Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m muszą być zabezpieczeni pasami, przy
czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli.
− Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy go zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną.
− W skład odzieży ochronnej wchodzą: rękawice, okulary, kask, pas ochronny.
− Zabrania się prowadzenia prac rozbiórkowych w czasie porywów wiatru o prędkości powyżej 10 m / sek., w
czasie opadów, gołoledzi, mgły, słabej widoczności i temperaturze poniżej 0°C.
− Zabrania się prowadzenia robót o zmroku przy sztucznym świetle.
− Na budowie musi być tablica z następującymi adresami: punkt lekarski, Straż Pożarna, Pogotowie
Ratunkowe, Policja.
5.8. Doprowadzenie placu budowy do porządku
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz miejsca w
pobliżu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny
koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót.
5.9. Wywóz gruzu
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. Materiały, które
nie mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne należy przetransportować na zorganizowane wysypisko
śmieci - wskazane przez firmę zatrudnioną do wywozu odpadów. Transport gruzu należy prowadzić na bieżąco
w miarę postępu robót rozbiórkowych. Należy przewidzieć transport samochodami ciężarowymi
samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed
odrywaniem się drobnych części lotnych. Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą
przechowywane w miejscu krytym.
Cały urobek powstały przy rozbiórce należy systematycznie wywozić na najbliższe wysypisko
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania ogólne”
pkt 6 specyfikacji technicznej.
Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz dokumentacji projektowej.
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się
według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji.
Jednostkami obmiaru są: [m], [m2], [m3], [szt], [kpl].
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 8
specyfikacji technicznej.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robót w odniesieniu do ich, jakości i
kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i
odbioru robót.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem
wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).
Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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SPIS TREŚCI
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu
Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
45100000-8

Opis

Przygotowanie terenu pod budowę.
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
roboty ziemne.

45110000-1
45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy
na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w O-00.00.00 Wymagania ogólne.
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m.
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3m.
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu
kubaturowego.
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów,
położone poza placem budowy.
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.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według wzoru:
Is = pd/pds
gdzie:
pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m]
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-EN 1997-2:2009, służąca do oceny
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaźnik różnoziarności – 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. Zakres robot objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania prac ziemnych niezbędnych do realizacji
przedmiotowej inwestycji i obejmują:
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm,
- wykonanie wykopów pod fundamenty,
- zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,
- zagęszczenie ubijakami mechanicznymi zasypów z gruntu sypkiego,
- zasypanie wykopów,
- utylizację ziemi
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ocenę stanu technicznego sąsiednich budynków z
uwzględnieniem szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń. Podczas całego procesu budowy należy obserwować
stan techniczny sąsiednich budynków, a w szczególności ich osiadanie. Przed przystąpieniem do wykonania
robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze.
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Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić przed
dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzieć
w cenie ofertowej.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z dokumentacją Projektową,
SST, obowiązującymi normami i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne”.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
a) Plan realizacji i harmonogram określający kolejność wykonania prac ziemnych.
b) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy.
c) Sprawozdania raporty z badań geotechnicznych przygotowania podłoża oraz zagęszczenia
formowanych nasypów.
d) Szkice wyniesień i obmiarów geodezyjnych.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 ogólnej
specyfikacji technicznej.
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsączającej:
Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową (uziarnienie do
50mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość
cząstek organicznych do 2%).
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu odwodnienia:
• żwirek filtracyjny,
• piasek filtracyjny,
• rury drenarskie,
• studzienki drenarskie,
• igłofiltry,
• kolektory odprowadzające.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. Sprzęt
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie
organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o pojemności łyżki 0,6 m3. W
ostatniej fazie robót ziemnych (20cm-wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny:
- łopaty,
- kilofy itp.
Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora
np.:
- ubijaki mechaniczne,
- małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.
Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno
w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania
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wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów
technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Transport gruntu należy organizować w taki sposób, aby nie był hamowany dowóz materiałów na plac budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie 5
ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę,
jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny
zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.
Sposób wykonania wykopu i zabezpieczenia jego ścian, powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego zabezpieczenia ścian wykopu, ich
podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.
Wykonać wykop szerokoprzestrzenny, oprócz obszaru przy ścianie w osi A. Ewentualne odwodnienie dna
wykopu należy wykonać za pomocą igłofiltrów.
Wykop powinien być odebrany przez uprawnionego geologa, w wypadku jakichkolwiek wątpliwości
odnośnie przydatności gruntu do bezpośredniego posadowienia na nim fundamentów oraz odnośnie
ewentualnych sączeń wody powiadomić należy projektanta i geologa.
Prace ziemne prowadzić w okresach bez opadów atmosferycznych (w porze suchej), a ewentualne wody
deszczowe z dna wykopu natychmiast usuwać.
5.2. Prace wstępne
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z
Dokumentacją Projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem
stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy
urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. Wykonanie wykopów może
nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji winny być odnotowane w
Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co będzie stanowić
podstawę do korekty ilości robót w książce obmiaru.
5.3. Wykonanie wykopu
Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy użyciu narzędzi
ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując skarpy
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o
strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu +/- 5cm.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy
odwieźć na miejsce odkładu.
5.4. Odwodnienia robót
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
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sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem
wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej.
Odwodnienie igłofiltrami
Montaż igłofiltrów
Igłofiltry należy instalować w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących, połączonych z pompą
do wpłukiwania lub hydrantem.
Najwygodniejszymi pompami do wpłukiwania są pompy zanurzeniowe.
Wpłukiwanie należy wykonywać rurą wpłukującą 133 mm, służącą do instalowania igłofiltrów z zastosowaniem
osypki filtracyjnej. Igłofiltry instaluje się co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby
wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym
poziomie.
Przy instalowaniu igłofiltrów, należy wykonać następujące czynności:
- podłączyć rurę wpłukującą z pompą do wpłukiwania lub hydrantem przy pomocy węża wpłukującego
(Uwaga! Na przedłużenie węży wpłukujących używać węży z PCW zbrojonego)
- postawić pionowo rurę wpłukującą 15-20 cm nad miejscem posadowienia igłofiltru poprzez przytrzymanie jej
na linie dźwigu - włączyć pompę do wpłukiwania lub odkręcić hydrant
- w momencie wypływu wody z rury wpłukującej opuścić ją na grunt.
Prawidłowy przebieg pogrążania rury wpłukującej w grunt charakteryzuje się równomiernym wypływem wody
wokół rury (powstaniem źródliska). Przy zaniku źródliska rurę należy podnieść do poziomu, przy którym
ustabilizuje się wypływ wody wokół rury i dopiero z tą chwilą kontynuować wypłukiwanie.
- po wpłukaniu rury wpłukującej na wymaganą głębokość, należy przerwać dopływ wody i przez chwilę trzymać
rurę w tym położeniu, nie dopuszczając do jej dalszego zagłębienia
- odłączyć wąż wpłukujący od rury wpłukującej, (jeżeli z rury wpłukującej po odłączeniu węża wpłukującego
wypływa woda, należy rurę unosić powoli do góry, aż do momentu zlikwidowania wypływu
- wsypać do rury około pół wiadra obsypki - wprowadzić igłofiltr do rury na pełną głębokość, zwracając uwagę,
aby nie uszkodzić siatki filtra
- wykonać dalszą obsypkę na zaprojektowaną wysokość
- przytrzymując (wciskając lekko w rurę) igłofiltr, wyciągnąć rurę wpłukującą z gruntu. Przytrzymanie rury
wpłukującej przeprowadza się za pomocą dźwigu (lina zaczepiona o specjalny uchwyt na rurze) lub ręcznie przy
pomocy pętli wykonanych z lin konopnych lub pasków klinowych. Przy wyciąganiu rury obsadowej należy
zwrócić uwagę, aby nie wyciągnąć igłofiltru z obsypki.
Nie należy posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi.
Należy sprawdzić szczelność i pewność połączeń oraz zlikwidować ewentualne załamania przewodów
doprowadzających wodę do rury obsadowej. Podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność przy
manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy.
Układanie i montaż kolektora ssącego
Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo w
odległości około 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów, bezpośrednio na wyrównanym gruncie (powierzchni
terenu lub ławce wykopu) lub na podpórkach drewnianych podkładanych w okolicy złącz odcinków.
Odcinki kolektora ssącego należy układać końcówkami z kształtką zewnętrzną w kierunku agregatu.
Wszystkie króćce kolektora służące do połączenia z igłofiltrami muszą być skierowane do góry.
Montażu kolektora ssącego dokonuje się przez zestawienie końcówek, założenie haków i zamknięcie dźwigni.
Dowolną zmianę kierunku ułożenia kolektora uzyskuje się przez zastosowanie łącznika elastycznego.
Przedłużenie kolektora w miejscach, w których igłofiltry nie są wymagane można wykonać stosując rury
przelotowe. Koniec kolektora zamyka się zaślepką.
Łączenie igłofiltrów z kolektorem
Zainstalowane w gruncie igłofiltry należy z kolektorem ssącym za pomocą gumowych uszczelek. Uszczelki
nałożyć na odległość 4-5 cm od końca igłofiltru, po czym wprowadzić igłofiltr z pierścieniem uszczelniającym
do króćca kolektora tak, aby pierścień uszczelniający wtoczył się w króciec. Igłofiltry z kolektorem ssącym
należy łączyć w ten sposób, aby wysokość wszystkich łuków igłofiltrów nad kolektorem była najmniejsza i
jednakowa. W przypadku igłofiltrów posadowionych płytko można to osiągnąć poprzez przesunięcie kolektora
w stosunku do wpłukanych igłofiltrów. Przy stosowaniu mniejszej ilości igłofiltrów niż ilość króćców na
kolektorze wolne króćce należy zaślepić korkami gumowymi.
Łączenie instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym
Do połączenia zmontowanej instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym stosuje się łącznik elastyczny
i króciec kołnierzowy.
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Eksploatacja instalacji
Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania założonej depresji
powinien być prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza się głębokość posadowienia
igłofiltrów, obsypkę, ilość igłofiltrów podłączonych do jednego agregatu i wprowadza ewentualne uzupełnienia
lub zmiany.
Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igłofiltrowej może być prowadzona pod nadzorem przeszkolonych
pracowników. Kontroli pracy instalacji należy dokonywać przy pomocy urządzeń kontrolno-pomiarowych
takich jak: wakuometry, piezometry, wodomierze.
Odwodnienie powinno być prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. Wodę z wykopu należy odprowadzać
na odległość większą od zasięgu leja depresji.
Należy zabezpieczyć stateczność kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej.
Demontaż instalacji
Przy demontażu instalacji igłofiltrowej po zakończeniu odwodnienia i wyłączeniu agregatu należy:
- odłączyć łącznik elastyczny od agregatu
- odłączyć igłofiltry od kolektora przez ich wyciągnięcie z króćców
- zdjąć uszczelki gumowe z igłofiltrów, wyjąć korki króćców i zabezpieczyć
- zdemontować kolektor
- wyciągnąć igłofiltry z gruntu
- zdemontować wszystkie uszczelki gumowe ze złącz
Wszystkie elementy instalacji igłofiltrowej należy po demontażu obmyć wodą i oczyścić.
Podczas demontażu należy zachować szczególną ostrożność przy manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy
5.5. Odkłady gruntu
5.5.1. Warunki ogólne wykonania odkładów
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych
prac związanych z trasą drogową.
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:
− stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania,
− są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z realizacją robót
stanowiących przedmiot zamówienia,
− ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiałów pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Zarządzającego realizacja
przedmiotu umowy.
5.5.2. Lokalizacja odkładu
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te
powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów.
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy
przewieźć na odkład.
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zarządzającego realizacją
przedmiotu umowy. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane
przez Zarządzającego realizacja przedmiotu umowy.
Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.
Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Zarządzającego realizacja przedmiotu umowy.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę.
5.5.3. Zasady wykonania odkładów
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny
być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub określonymi na bieżąco przez
Zarządzającego realizacją przedmiotu umowy. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń
podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do
1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
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Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów
powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne,
zgodnie z dokumentacją projektową.
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi
w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Zarządzającego realizacja przedmiotu umowy.
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone w
ST. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę.
5.6. Zasypywanie wykopu
Zasypanie wykopów możliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Przed przystąpieniem do robót należy oczyścić wykop ze śmieci i odpadów budowlanych. Zasypywanie wykopu
należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to
grubość nie powinna przekraczać:
− przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm,
− przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
− przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm.
Zasypki wykopów instalacyjnych wykonać z miejscowych piasków zagęszczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inżynierem.
5.7. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych,
zostały za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej
w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów,
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
5.8. Wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków
i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypki
należy przystąpić do jej zagęszczania. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania
równej powierzchni. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 1,0 według
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-EN 1997-2:2009. Wskaźnik zagęszczenia należy
określać zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia
warstwy według PN-S 02205:1998. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien
przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od –20% do +10% jej wartości, W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotność kruszywa
jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie
wymieszać.
5.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is=1,00.
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia
to należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą
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być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia
gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zagęszczeniu gruntów należy dokonać badań nośności podłoża (np. płytą statyczną). Prace
przy wykonywaniu nasypów budowlanych prowadzić pod stałym nadzorem geologa. Dokonać odbioru
zagęszczenia gruntów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji
technicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając
kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.
Zagęszczenie gruntu powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia 1,00
dla konstrukcji ziemnych.
Dokładność robót:
- odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny być
większe od 5 cm
- pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%
- powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:
− protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,
− dziennika budowy.
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podłożu,
- wymiary wykopów,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
W czasie wykonywania prac ziemnych kontrolę nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna
prowadzić służba geodezyjna Wykonawcy.
6.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony,
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co do właściwego zagęszczenia gruntu
w tych warstwach.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej.
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3], metr
kwadratowy [m2], tona [t], kurs.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji
technicznej. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z rysunkami dokumentacji projektowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć
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jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne
z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z
wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie
podlegają zapłacie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-02481:1998
BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
PN-S-02205:1998
PN-EN 1997-2:2009

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.
Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania
Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża
fundamentowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz.1126) z późniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z palami wierconymi, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria

Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45200000-9
45262200-3

Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
45262211-3

Wbijanie pali

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót fundamentowych zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Pal fundamentowy – fundament pośredni głęboki, w którym obciążenie od budowli przenosi się na podłoże za
pośrednictwem sił oporu gruntu, działających zarówno na podstawę jak i pobocznicę.
Podstawa pala – dolna powierzchnia pala (dolna część pala)
Głowica pala – górna część pala
Trzon pala – element między głowicą a podstawą
Rura osłonowa – rura stalowa służąca do zapewnienia stateczności otworu pala
Betonowanie metodą kontraktor – betonowanie za pomocą rur wlewowych – kontraktor z wodoszczelnymi
połączeniami, betonowanie podwodne, zapobiegające rozsegregowaniu mieszanki betonowej. Podczas
betonowania dolny koniec rury jest stale zanurzony w betonie.
Iniekcja podstawy pala – wprowadzenie pod ciśnieniem iniektu (zaczyn cementowy) pod podstawę pala.
Iniekcja przeprowadza się przez rurki z specjalnymi zaworami lub rurki i komorę iniekcyjną.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wymienionych w p. 1.1., związanych z
wykonywaniem pali wielkośrednicowych, formowanych w gruncie, wierconych w osłonie rurowej, bez
pozostawianej rury, z iniektowaną podstawą.
Prace obejmują:
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń wraz z ich rozbiórką
- prace przygotowawcze i pomiarowe
wytyczenie osi pali
zabezpieczenie instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
- wykonanie pali
- wykonanie iniekcji podstaw
- wywiezienie urobku i innych odpadów powstałych przy wykonywaniu o badaniach pali
- roboty wykończeniowe: rozkucie głowic pali i uporządkowanie terenu robót
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty palowe powinny być realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierającej projekt
techniczny palowania, określający cechy materiałowe pali, wartości parametrów geotechnicznych
(w dokumentacji geotechnicznej), zagłębienie pali, niezbędną nośność pali.
W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie
(dokumentacji geotechnicznej), należy odpowiednio dostosować liczbę i wymiary pali - w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i nadzorem autorskim.
Analogicznie należy postępować w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na
nieprzewidziane przeszkody (kamienie, kłody drewna, itp.).
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PW lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonywania pali CFA muszą być zgodne z odpowiednimi
normami oraz ze specyfikacjami dotyczącymi tych robót. Dostarczane materiały muszą mieć niezbędne atesty,
a źródła dostawy tych materiałów muszą być dokumentowane.
2.2. Beton B30
Właściwy skład mieszanki powinna określać receptura mieszanki betonowej, zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Skład mieszanki betonowej musi być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami. Mieszanka betonowa
powinna być tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszło do oddzielania składników.
Właściwości betonu (klasa, oraz inne wymagania) wynikają z dokumentacji Projektowej.
Receptura mieszanki betonowej musi zapewniać odporność na segregację, dobrą zdolność rozpływu, zdolność
samozagęszczania, urabialność potrzebną na czas formowania pala; ze względu na to nie należy używać
kruszywa łamanego do produkcji mieszanki betonowej.
2.3. Zbrojenie
Stal A-IIIN (RB-500W)
Szkielety zbrojeniowe należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Szkielety muszą być odpowiednio
sztywne tak, aby nie dochodziło do odkształceń w czasie wstawiania oraz betonowania. Dla zapewnienia
otulenia betonem oraz osiowego ustawienia szkieletu w otworze należy stosować elementy dystansowe.
2.4. Zaczyn iniekcyjny
Przy wykonywaniu iniekcji podstaw zaczynowi cementowemu stawiane są następujące wymagania materiałowe:
- należy stosować cement portlandzki CEM I 32,5; CEM I 42,5 R; CEM I 52,5 R; stosunek c/w 1,5÷2/1, zaleca
się stosować cement workowany z dozowaniem ręcznym, zaczyn cementowy należy przygotowywać na miejscu
budowy w odpowiednim mieszalniku,
- zaczyn cementowy bezpośrednio po przygotowaniu powinien być pompowany poprzez przewody do instalacji
wbudowanej w podstawę pala,
- wytrzymałość kamienia cementowego powinna być określona w projekcie; należy wyrywkowo dokonać
kontroli wytrzymałości próbek zaczynu – zaleca się pobrać próbki z 10% ogólnej liczby iniektowanych pali,
- każda partia stosowanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości,
- woda do zaczynu cementowego powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.
3. SPRZĘT
Sprzęt używany do wykonywania pali podlega akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem:
- wiertnica do wykonywania otworów pali, z kompletem rur obsadowych,
- dźwig samochodowy o udźwigu dostosowanym do ustawiania szkieletów zbrojeniowych w otworach
palowych,
- sprzęt do ułożenia betonu metodą kontraktor, a przy betonowaniu „na sucho” rura zapobiegająca segregacji
betonu przy podawaniu z wysokości większej niż 1,0 m,
- pompa iniekcyjna o ciśnieniu roboczym 100 bar o płynnej regulacji ciśnienia i wydatku,
- mieszalnik szybkoobrotowy
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4. TRANSPORT
Transport palownicy jest wykonywany specjalnymi pojazdami, umożliwiającymi przewóz ładunków
ponadnormatywnych. Inny sprzęt i materiały na budowę dostarczone będą transportem samochodowym.
Załadunek, przewóz, wyładunek i składowanie materiałów do pali powinny odbywać się tak, aby zachować ich
parametry techniczne.
Zamawiający zapewni makroniwelację terenu i jego utwardzenie w stopniu umożliwiającym bezpieczne
wykonawstwo robót specjalistycznych oraz możliwość oczyszczenia pojazdów z błota tak, aby nie
zanieczyszczały one dróg publicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
5.1.1. Usytuowanie pali
Wyznaczenie usytuowania pali musi być wykonane przez uprawnionych geodetów na podstawie Dokumentacji
Projektowej. Po wykonaniu pali i przygotowaniu ich głowic zgodnie z wymaganiami, należy przeprowadzić
inwentaryzację geodezyjną pali i określić, które z nich nie spełniają wymaganych tolerancji.
Pale pracować będą jako grupy pali spięte oczepem sztywnym.
5.1.2. Wymagania geotechniczne
W trakcie wykonywania robót palowych należy systematycznie kontrolować i porównywać zgodność
stwierdzonych warunków gruntowych i poziomu wody gruntowej z określonymi w dokumentacji
geotechnicznej. Kontrola geologiczna będzie prowadzona w trakcie wykonywania otworu. Z każdej nawierconej
nowej warstwy gruntu będzie pobrana próbka gruntu o naturalnym uziarnieniu zgodnie z PN-EN 1997-2:2009.
Próbki gruntu należy pobierać nie rzadziej niż 2,0 m. Wydobywany na powierzchnię grunt należy poddawać
ocenie makroskopowej, a próbki gruntu przechowywać do odbioru wykonanego pala przez Nadzór Inwestorski.
W przypadku stwierdzenia jednorodności podłoża gruntowego w obrysie jednej podpory mostowej lub jednego
fragmentu ilość pobranych próbek może być ograniczona do jednego pala z każdej podpory lub fragmentu
fundamentu. Każdy pierwszy pal z tej grupy powinien być poddany ocenie makroskopowej gruntu.
5.1.3. Przygotowanie platformy roboczej
Platforma robocza powinna zapewnić stateczność wiertnicy. Aby umożliwić wykonanie palowania i poruszanie
się po istniejącym gruncie wiertnicy zaleca się w obszarze poruszania się wiertnicy wykonać na rodzimym
gruncie poduszkę piaskową miąższości minimum 0,5 m zagęszczoną do Id = 0,8. Miąższość podsypki oraz
stopień jej zagęszczenie ustalić bezpośrednio z wykonawcą robót po doborze typu (ciężaru) wiertnicy oraz
analizie lokalnej gruntu.
5.1.4. Prowadzenie robót w okresie zimowym
W przypadku konieczności prowadzenia robót w okresie mrozów należy zabezpieczyć przed zamarzaniem wodę
niezbędną do uzupełniania jej poziomu w otworze wierconego pala.
Betonowanie wymaga zastosowania odpowiedniej receptury mieszanki betonowej. Po uformowaniu pala beton
głowicy należy osłonić, zabezpieczając przed zamarznięciem.
5.2. Wykonanie pali
5.2.1. Zasady ogólne
Pale należy wykonać w technologii wiercenia w rurze osłonowej zapewniającej stateczność ścian otworu. Rury
osłonowe - inwentaryzowane o długości 2 do 5 m, łączone ze sobą szczelnymi zamkami, powinny być
wprowadzane w grunt za pomocą wciskarki hydraulicznej wymuszającej ruchy pionowe i oscylacyjno-obrotowe,
bez użycia wibracji i bez wstrząsowo. Kolejność prac przy wykonywaniu pali:
- najazd wiertnicy i ustawienie rury osłonowej na geodezyjnie wytyczoną oś pala,
- wkręcenie i wciśnięcie pierwszej rury osłonowej,
- wiercenie otworu odpowiednimi narzędziami, w miarę potrzeby uzupełnianie wody, aby utrzymać wymagane
nadciśnienie,
- montaż kolejnych elementów rur osłonowych oraz ich zagłębianie i wiercenie jw.,
- po osiągnięciu projektowanej rzędnej przygotowanie dna otworu do betonowania,
- montaż zbrojenia, wstawienie i ewentualne połączenie szkieletów i rurek iniekcyjnych,
- montaż rury kontraktorowej,
- betonowanie ze stopniowym skracaniem rury osłonowej i rury kontraktorowej,
- w palach z wbudowaną instalacją do iniekcji wykonanie iniekcji podstawy pala; zabieg należy wykonać po
związaniu betonu.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLACU TEATRALNYM W SZCZECINIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE AMFITEATRU
Strona

38

B-01.01.02 - PALE WIERCONE

5.2.2. Wiercenie
Realizację rozpoczyna się od ustawienia wiertnicy. Odwiert należy wykonać metodą obrotową z zastosowaniem
świdra kubłowego i spiralnego, z równoczesnym rurowaniem otworu. Konstrukcja rur obsadowych zapewnia ich
szczelność. Długość odcinków kolumny rur osłonowych należy tak odbierać, aby po zakończeniu wiercenia góra
rury wystawała co najmniej 1,0 m nad poziom terenu. Podczas głębienia otworu ostrze rury musi wyprzedzać co
najmniej 20 cm narzędzie wiercące. W przypadku występowania gruntów co najmniej twardoplastycznych nie
wymaga się wyprzedzania otworu ostrzem rury obsadowej. Przy wierceniu w gruntach nawodnionych otwór
musi być stale wypełniany wodą do poziomu min. 3 m powyżej piezometrycznego poziomu wody gruntowej. Po
osiągnięciu projektowanej głębokości należy oczyścić dno otworu oraz wodę w otworze zachowując jej poziom.
Betonowanie pala musi rozpocząć się bezpośrednio po zakończeniu wiercenia, najpóźniej do 1 godz. W
przypadku przedłużania się czasu przygotowania do betonowania odwiert należy pogłębić o 0,5 m.
5.2.3. Montaż zbrojenia
Montaż szkieletów zbrojeniowych powinien odbywać się za pomocą wciągarki linowej wiertnicy lub
niezależnym żurawiem. Zbrojenie należy dostarczyć w zasięg wiertnicy. Jeśli szkielet zbrojeniowy jest długi i
został dostarczony w dwóch częściach, ich łączenie wykonuje się w trakcie opuszczania do otworu. Po
wstawieniu do otworu dolny segment podwiesza się na rurze osłonowej i nadstawia drugi segment. Pręty
górnego i dolnego segmentu łączone są na zakład zgodnie z projektem przez spawanie lub na zaciski montażowe
W przypadku pala z iniektowaną podstawą łączone są odpowiednio rurki iniekcyjne górnej i dolnej części
zbrojenia. Po połączeniu szkieletów zostają one opuszczone na dno otworu i oparte na gruncie tak, aby
instalacja, przez którą wypływa zaczyn iniekcyjny miała bezpośredni kontakt z gruntem. Podczas opuszczania
segmentów zbrojenia sprawdzić należy elementy zapewniające właściwą otulinę i osiowe umieszczenie w
otworze.
5.2.4. Betonowanie
Do betonowania pali należy stosować mieszankę produkowaną w wytwórni prowadzącej kontrolę jakości, wg
receptury zaakceptowanej przez Zamawiającego. Wytwórnia betonu musi zapewnić wystarczającą ilość środków
transportu.
Betonowanie prowadzić należy metodą kontraktor. Zestaw rur kontraktor, z połączeniami zapewniającymi
wodoszczelność, musi sięgać dna otworu pala. Minimalna średnica rury kontraktorowej do podawania betonu to
250 mm. Rura kontraktorowa składa się z odcinków 2,0; 3,0 i 4,0 m, na jej końcu osadzony jest lej do
podawania betonu. Przed rozpoczęciem betonowania do rury należy włożyć korek (piłka z tworzywa
sztucznego) zapobiegający mieszaniu się betonu z wodą w rurze. Po ustawieniu rury kontraktorowej na dnie
otworu należy podać pierwszą partię betonu do wypełnienia całej rury i leja mieszanką betonową.
Następnie należy podnieść kolumnę rur kontraktorowych o ok. 20 cm do góry i kontynuować podawanie
mieszanki betonowej. Rura kontraktor musi być zagłębiona w mieszance betonowej ma głębokość 1 do 4 m. W
miarę postępu betonowania należy wyciągnąć rury obsadowe za pomocą wciskarki hydraulicznej tak, aby ostrze
rury znajdowało się min. 50 cm poniżej poziomu betonu. Podczas wyciągania rura musi być opuszczana
powtórnie o 20 cm co najmniej 2 razy na długości każdego metra. Prędkość betonowania musi wynosić co
najmniej 4 m3/godz.
W czasie betonowania należy odpompować wodę z otworu. Beton górnej części pala powinien być zagęszczony
wibratorem wgłębnym.
Po zakończeniu betonowania należy przepłukać instalację do iniekcji w celu sprawdzenia jej drożności.
Po odsłonięciu głowic pali należy z nich usunąć zanieczyszczony beton oraz wyrównać głowicę pala do
projektowej rzędnej.
5.2.5. Iniekcja
Instalację do iniekcji, wg przyjętej metody, należy połączyć ze szkieletem zbrojeniowym w sposób zapewniający
należytą sztywność i ochronę przed zniszczeniem. Końce rurek powinny być zaślepione w sposób
uniemożliwiający przedostanie się do nich mieszanki betonowej. Dolne końce powinny pokrywać się ze spodem
szkieletu zbrojeniowego.
Iniekcję rozpoczyna się ciśnieniowym przepłukaniem przewodów iniekcyjnych wodą. Wtedy dwa wyloty rur są
otwarte. Zadaniem płukania w zależności od przyjętej metody jest usunięcie zabrudzenia przewodów mleczkiem
cementowym lub rozbicie otuliny betonowej poniżej spodu przewodów. Przepłukiwanie można wykonać przy
pomocy pompy iniekcyjnej.
Podawanie iniektu należy rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zabetonowania pala. Iniekcję należy
rozpocząć od początkowego ciśnienia na pompie około 5 bar i tłoczyć iniekt przez ok. 5 min. Ciśnienie pompy
należy stopniowo zwiększać o 3 bar utrzymując każdy stopień przez 5 min. W czasie iniekcji wylot jednej rury
musi być zamknięty.
Iniekcję należy przerwać przy spełnieniu jednego z następujących warunków:
- osiągnięcie ciśnienia 15 bar,
- wtłoczenie zaczynu w objętości przekraczającej 500 l (sumarycznie przez wszystkie przewody iniekcyjne),
- uniesienie głowicy pala o 5 mm.
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Parametry iniekcji należy rejestrować w metrykach iniekcji pali, zawierających co najmniej następujące dane:
- oznaczenie podpory lub fundamentu,
- oznaczenie pala,
- data zabetonowania pala,
- data wykonania iniekcji,
- parametryczny zapis ilości wtłoczonego zaczynu, czasu i uniesienia głowicy pala w zależności od ciśnienia
zaczynu.
Po zakończeniu iniekcji przewody należy wypłukać wodą, aby było możliwe powtórne wykonanie iniekcji.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Tolerancje
Tolerancje przy wykonaniu pali
- położenie pala w planie 0.1xD (chyba że projekt wymaga inaczej)
- pochylenie pala w stosunku do projektu 0,02 m/m,
- rzędna podstawy pala -50 cm, +20 cm,
- średnica pala –2 cm, + bez ograniczeń,
- rzędna głowicy pala ±5 cm.
Po oczyszczeniu głowic wykonanych pali należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Jeżeli
operaty geodezyjne wykażą odchyłki usytuowania pali większe od dopuszczalnych, należy zgłosić zaistniały fakt
do Projektanta.
6.2. Kontrola w czasie robót
W czasie robót należy kontrolować:
- usytuowanie pala,
- zgodność warunków geologicznych z określonymi w Dokumentacji Projektowej,
- zgodność zbrojenia z Dokumentacją Projektową,
- rzędną dna otworu,
- przed betonowaniem usunięcie warstwy osadu na dnie otworu,
- poziomy betonu, rury osłonowej, rury kontraktorowej w czasie betonowania
- ciągłości betonowania.
Podczas prowadzenia robót należy kontrolować układ warstw podłoża gruntowego i niezwłocznie zgłaszać
projektantowi odstępstwa od założeń projektowych.
W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie, liczba
pali, ich długości oraz średnice zostaną odpowiednio skorygowane - w uzgodnieniu z inżynierem i projektantem.
Analogiczne działania będą podejmowane w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na
nieprzewidziane przeszkody (kamienie, kłody drewna, itp.).
6.3. Badania
Badania betonu - Próbki do badań betonu pobiera się w trakcie betonowania. Minimalna ilość próbek: 3 szt. z
każdego pala.
Badania nośności pali - Statyczne, zgodnie z wymaganiami normowymi. Wyniki badań muszą być dołączone
do dokumentacji powykonawczej.
Badania ciągłości pali - Wybrane pale w uzgodnieniu z Zamawiającym należy przebadać metodą nieniszczącą
– np. SIT (Sonic Integrity Testing). Wyniki badań muszą być dołączone do dokumentacji powykonawczej.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest:
- 1 mb pala o określonej średnicy po rozkuciu głowic do wymaganej rzędnej. Do długości pala nie wlicza się
wystającego zbrojenia, ani nadlewki betonu.
- 1 t dostarczonego zbrojenia.
Długość wykonanych pali oblicza się na podstawie Dokumentacji Projektowej.
W przypadku jeśli wykonywanie badań nośności pali nie jest włączone w cenę jednostkową pala, jednostką
obmiaru jest każde badanie wykonane w pełnym zakresie określonym w projekcie badania nośności.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zasady ogólne
Pale należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami jeżeli wszystkie badania opisane powyżej dały wyniki
pozytywne i zostały dotrzymane warunki postanowień ogólnych. W przypadku stwierdzenia usterek nie
nadających się do usunięcia, lecz nie zagrażających bezpieczeństwu budowli w okresie jej całej przewidywanej
eksploatacji, można warunkowo przyjąć pal.
W przypadku stwierdzenia negatywnych wyników badań Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu
z Projektantem winien stwierdzić:
a) czy uzyskanie negatywnych wyników spowodowane jest błędem wykonania na skutek nie spełnienia
wymogów niniejszej Specyfikacji lub nie zachowania zasad technologicznych, czy też wynika z innych
powodów np. z innych niż w dokumentacji warunków gruntowych,
b) czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali.
W przypadku jeśli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie wynika z uchybień Wykonawcy, roboty te będą
robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
8.2. Odbiory częściowe
Odbiory częściowe dokonywane są w oparciu o metryki pali i faktyczne ilości wykonywanych metrów
bieżących pali. W miarę możliwości Wykonawca powinien sukcesywnie przekazywać atesty na zastosowane
materiały.
8.3. Odbiory końcowe
Dla odbioru końcowego wymagane są:
- dokumentacja powykonawcza,
- atesty na zastosowane materiały,
- wyniki próbnych obciążeń zgodnie z PN-EN 1997-1:2008,
- wyniki innych badań zarządzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B–02481:1998
PN-ENV 10080:2007
PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1/Ak:1998
PN-ISO 6935-2:1998
PN-ISO 6935-2/Ak:1998
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 197-1: 2002

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane
Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
Kruszywa do betonu
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 197-2: 2014-05 Cement. Część 2: Ocena zgodności
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i oceny
przydatności wody zarobowej do betonu
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-B-06265:2004
Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność
PN-EN 12350-1:2011
Badanie mieszanki betonowej. Część 1:Pobieranie próbek
PN-EN 12350-2:2011
Badanie mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka
PN-EN 1536+A1:2015-08 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone
PN-EN 1997-1:2008
Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 1997-2:2009
Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża
gruntowego
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wzmocnieniem podłoża za pomocą systemu JET GROUTING, które zostaną wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie
polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
Opis
45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Technologia jet grouting - sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy użyciu zaczynu wiążącego, w którym
iniekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych o średnicy od 2,0 do kilku mm w kierunku poziomym (po obwodzie
zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ciśnieniem mierzonym na króćcu tłocznym
pompy, rzędu 10,0 – 70,0 MPa. Przewód iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu
i obrotowi. Prędkość wyciągania żerdzi powinna wynosić od 10 – 50 cm/min, liczba obrotów do 40 na minutę.
Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) – zainiekowana bryła gruntu o kształcie zbliżonym do walca i średnicy
określonej w Dokumentacji Projektowej, powstała w wyniku bezpośredniego wymieszania wtłaczanego zaczynu
wiążącego z cząsteczkami gruntu (bryła gruntu o zmodyfikowanych własnościach).
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie prac związanych z iniekcyjnym kształtowaniem
kolumn, przy zastosowaniu technologii jet grouting, zgodnie z punktem 2.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kierownictwo i nadzór robót
W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony Wykonawcy i nadzór ze strony Zamawiającego.
Niezbędna jest obecność odpowiedzialnego kierownika robót lub jego kompetentnego zastępcy. Przebieg robót
powinien być bieżąco dokumentowany w dzienniku budowy oraz w metrykach kolumn iniekcyjnych.
Zgodność z dokumentacją
Kolumny należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W przypadku stwierdzenia
niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w dokumentacji lub w przypadku innych
nieprzewidzianych okoliczności, należy powiadomić projektanta oraz przeanalizować potrzebę odpowiednich
zmian konstrukcji i sposobu wykonania robót.
Inne wymagania
W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać wymagań dla robót
ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów robót.
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2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Najczęściej stosowane są: cement, woda i ewentualnie dodatki modyfikujące własności technologiczne zaczynu
iniekcyjnego oraz stal zbrojeniowa w odpowiednim, przewidzianym w projekcie gatunku. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się stosowanie zaczynów wiążących na bazie środków mineralnych i chemicznych,
gwarantujących osiągnięcie celu założonego w Dokumentacji Projektowej. Skład zaczynu, jak i wszystkie
parametry techniczne formowania kolumn iniekcyjnych, określa Wykonawca wzmocnienia, w opracowanym
projekcie technologicznym.
2.2. Stal zbrojeniowa
W przydatku stosowania zbrojenia kolumn iniekcyjnych należy stosować stal zbrojeniową o parametrach
zgodnych z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Zastosowana stal musi posiadać świadectwo
jakości.
2.3. Cement
Do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii jet grouting wskazane jest stosowanie
cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych o markach 32,5R lub 42,5R.
Nie wyklucza się zastosowania innych rodzajów cementów, pozwalających uzyskać żądane parametry
techniczne wzmocnienia zawarte w Dokumentacji Projektowej.
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
• Dla cementu workowanego – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (pomieszczenia o szczelnym dachu i
ścianach), ofoliowane palety.
• Dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do przeprowadzania pomiarów poziomu
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca składowania. Cement nie może być użyty
po okresie:
• 20 dni w przypadku przechowywania go w składach otwartych,
• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
W przypadku zaczynów wykonanych na bazie innych środków wiążących, według indywidualnych receptur
gwarantujących osiągnięcie celu projektowego, należy dołączyć instrukcje sporządzania oraz przechowywania
poszczególnych składników i gotowego zaczynu.
2.4. Woda zarobowa
Wodę zarobową do sporządzenia zaczynów cementowych należy pobierać wprost z wodociągów lub studni, albo
dowozić beczkowozami ze sprawdzonych źródeł. Woda zarobowa powinna odpowiadać wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004. Woda wodociągowa nie wymaga badań. Woda ze studni lub innych miejsc uzyskania,
powinna spełniać warunki w/w normy.
3. SPRZĘT0
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
Do wykonania robót iniekcyjnych według technologii przewidzianej w niniejszej ST należy użyć
specjalistycznego sprzętu składającego się z następujących podstawowych elementów:
• Wiertnica wraz z osprzętem (głowica iniekcyjna, przewód iniekcyjny, dysze),
• Ultramikser (wysokoobrotowa mieszarka),
• Mieszalnik wolnoobrotowy,
• Wysokociśnieniowa pompa iniekcyjna (10 - 70 MPa),
• Manometry zegarowe wraz z ochraniaczem,
• Waga typu „Baroid” do pomiaru gęstości zaczynu cementowego.
Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z Inżynierem (Nadzorem Inwestorskim).
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.
Transport materiałów i sprzętu wykonuje się ogólnodostępnymi środkami transportowymi dostosowanymi do
przewozu określonych towarów.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 ST.
Roboty iniekcyjne objęte niniejszą Specyfikacją Techniczną wykonywane mogą być tylko przez Wykonawcę
posiadającego odpowiedni sprzęt do wykonywania iniekcji techniką strumieniową jet grouting oraz odpowiednie
doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym
zakresie i na własny koszt Projektu technologii i organizacji robót oraz na życzenie Zamawiającego dodatkowo
do opracowania Program Zapewnienia Jakości.
5.2. Zakres robót
Roboty iniekcyjne gruntu obejmują następujące czynności:
• Zainstalowanie sprzętu,
• Wytyczenie w terenie miejsc otworów iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacją Projektową,
• Dokonanie przewiertów przez warstwy konstrukcyjne (opcjonalnie),
• Wykonanie iniekcyjnego formowania kolumny iniekcyjnej jet grouting,
• Pobranie kontrolnych próbek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem stwierdzenia osiągnięcia
wymaganych parametrów technicznych zawartych w Dokumentacji Projektowej,
• Usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego,
• Wykonanie badań kontrolnych zleconych przez Inżyniera (Nadzór Inwestorski).
5.3. Wytyczne wykonawcze
Najczęściej stosowanym środkiem stabilizującym jest zaczyn cementowy, ale istnieje możliwość użycia innych
mieszanek, np. iniekty bitumiczne z dodatkiem bentonitu lub iniekty na bazie żywic syntetycznych. Możliwe jest
również wykorzystanie dodatków poprawiających właściwości spoiw, takich jak popioły lotne oraz środki
przyspieszające czas wiązania.
W zależności od rodzaju i przepuszczalności urabianego gruntu stosunek wagowy wody do cementu (w/c) w
wykorzystywanych zaczynach cementowych powinien kształtować się w granicach od 0,5 do 1,5 (małe w/c dla
gruntów przepuszczalnych, większe w/c dla gruntów słabo przepuszczalnych).
Wykonawstwo technologii iniekcji strumieniowej można przedstawić etapowo. Pierwszy etap rozpoczyna się od
wywiercenia otworu za pomocą żerdzi z dyszami iniekcyjnymi, zakończonej koronką wiertniczą. Po osiągnięciu
w gruncie projektowanej rzędnej podstawy konstruowanego elementu następuje druga część realizacji, a więc
podnosi się żerdź, która jednocześnie obraca się i podaje zaczyn pod ciśnieniem rzędu 30–50 MPa, z wydatkiem
50–450 l/min. Po zmieszaniu gruntu ze spoiwem zachodzi wiązanie, tworząc gruntowo cementową strukturę
uformowanej bryły iniekcyjnej.
W zależności od stosowanego ciśnienia, czasu iniekcji, ruchu posuwistego żerdzi i prędkości obrotowej podczas
jej wyciągania formuje się w gruncie elementy o różnych przekrojach i średnicach
Metoda może być stosowana w przypadkach, gdy brak jest miejsca dla ciężkiego sprzętu, a także daje
możliwość wykonywania wzmocnienia we wnętrzach pomieszczeń, co często pozwala wzmacniać fundamenty
istniejących obiektów.
Realizacja technologii nie wywołuje drgań podłoża i może być prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie
istniejącej zabudowy, jednocześnie charakteryzując się bardzo dużym tempem wykonywania prac.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji
technicznej.
6.2. Zakres kontroli
Kontroli podlegają:
• Materiały użyte do wykonania kolumn (pali) iniekcyjnych,
• Roboty iniekcyjne i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
• Średnica kolumn,
• Nośność kolumn, o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie.
6.3. Kontrola robót iniekcyjnych i ich zgodność z Dokumentacją Projektową
Kontrolę należy prowadzić w trakcie robót iniekcyjnych, sprawdzając rozstaw otworów i ich głębokości oraz
rejestrując parametry techniczne formowania kolumn.
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Dla każdej kolumny iniekcyjnej należy prowadzić metrykę, zawierającą następujące dane:
• Numer kolumny,
• Średnica wiercenia i uformowanej kolumny iniekcyjnej,
• Rzędna głowicy kolumny,
• Rzędna podstawy kolumny,
• Głębokość przewiertów, jeśli występują,
• Głębokość otworu,
• Rodzaj zaczynu iniekcyjnego,
• Gęstość zaczynu iniekcyjnego,
• Ilość wtłoczonego zaczynu (dm3) lub ilość zużytego cementu (kg),
• Ciśnienie iniekcji w trakcie formowania kolumny.
W/w parametry, jak również raporty dzienne z prowadzonych robót, należy odnotowywać w prowadzonym na
bieżąco Dzienniku Prac Wiertniczo-Iniekcyjnych.
6.4. Kontrola wytrzymałości cementogruntu
Podczas formowania kolumn iniekcyjnych należy pobrać próbki wypływającej z otworu mieszaniny
cementogruntowej. Próbki przechowywane w warunkach zbliżonych do naturalnych, po 28 dniach twardnienia
należy poddać próbie wytrzymałościowej na ściskanie. Przyjmuje się, że wytrzymałość tak pobranych próbek
stanowi 70% wytrzymałości projektowanej dla cementogruntu w kolumnach iniekcyjnych, która powinna w tym
przypadku wynosić Rmin ≥ 1,4 MPa.
Niezależnie od powyższych badań (jeżeli tak przewiduje Projekt wykonawczy) można z kolumn iniekcyjnych,
po 28 dniach od daty iniekcji, pobrać metodą wiercenia, rdzenie i poddać je badaniom wytrzymałościowym na
ściskanie. Badania wytrzymałości na ściskanie należy wykonywać na próbkach o stosunku wysokości do
średnicy 2,0.
Liczbę próbek i miejsce pobrania określi Inżynier (Nadzór Inwestorski).
6.5. Tolerancje wykonania
• rozstaw kolumn iniekcyjnych: ±50 cm,
• głębokość formowania pali: - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza się),
• wytrzymałość cementogruntu na ściskanie:
- dla próbek uformowanych z mieszaniny wypływającej z otworu: -10 %
(tolerancji plusowej nie ogranicza się),
- dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza się).
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej.
Jednostką obmiaru jest metr [1 m] uformowanej kolumny iniekcyjnej o określonej średnicy.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji
technicznej.
8.2. Zakres odbiorów
Odbiorom podlegają:
- materiały wyjściowe,
- wykonane kolumny iniekcyjne.
Końcowego odbioru dokonuje się na podstawie:
- stwierdzenia zgodności zakresu iniekcji z założonym w Dokumentacji Projektowej,
- stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie badań określonych
w punkcie 6. niniejszej ST.
8.3. Sposób postępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań
W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań Autor Dokumentacji Projektowej powinien stwierdzić:
- czy nie uzyskanie pozytywnych wyników badań jest skutkiem nie spełnienia wymogów niniejszej ST lub nie
zachowania zasad technologicznych, czy też jest to wynik rozbieżności rzeczywistych warunków gruntowych od
określonych w dokumentacji geologicznej,
- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumn iniekcyjnych celem zwiększenia stopnia wzmocnienia
gruntu.
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Jeśli potrzeba wykonania dodatkowych kolumn nie jest spowodowana winą Wykonawcy, roboty będą robotami
dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B–02481:1998
PN-EN 12716:2002
PN-EN 1008:2004
PN-EN 196-3:2016-12
PN-EN 196-6:2011
PN-EN 197-1: 2002
PN-EN 197-2: 2014-05
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-2:2009

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji
betonu.
Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.
Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
Cement. Część 2: Ocena zgodności.
Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne
Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża
gruntowego

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
W niniejszym rozdziale ST omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
polegających na robotach związanych z betonowaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, które zostaną
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu
Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria

Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej.

45200000-9

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45260000-7
45262000-1

Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe.

45262300-4

Betonowanie.

45262350-9

Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości
na ściskanie; liczby po literze C oznaczają wytrzymałość gwarantowaną, przy czym pierwsza odnosi się do
wytrzymałości badanej na próbkach walcowych zaś druga dla próbek sześciennych.
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego
odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania
próbek betonowych.
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększoną wartość ciśnienia wody w
MPa, działającego na próbki betonowe.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji
betonowanych i żelbetowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót
związanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu. Powyższa szczegółowa specyfikacja
obejmuje:
- wykonanie podkładów betonowych
- wykonanie posadzek betonowych zatartych na gładko
- wykonanie oczepów
- wykonanie płyt fundamentowych
- wykonanie ścian żelbetowych
- wykonanie słupów żelbetowych
- wykonanie ścian działowych – beton licowy (architektoniczny)
- wykonanie stropów i belek
- wykonanie nadproży, podciągów żelbetowych
- wykonanie schodów żelbetowych
- wykonanie murków oporowych
- wykonanie ścianek wolnostojących

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLACU TEATRALNYM W SZCZECINIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE AMFITEATRU
Strona

49

B-01.02.02-BETONOWANIE

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji projektowej lub
ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji
projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w
pełni zgodne z Dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Informacje wstępne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 ogólnej
specyfikacji technicznej.
Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne
lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.1.2. Klasy betonu dla elementów:
- podkładów betonowych – C8/10
- wykonanie oczepów – C30/37 W6
- wykonanie płyt fundamentowych - C30/37 W6
- wykonanie ścian żelbetowych - C30/37 W6
- wykonanie słupów żelbetowych - C30/37, C20/25
- wykonanie ścian działowych – beton licowy (architektoniczny)
- wykonanie stropów i belek – C/30/37, C20/25
- wykonanie kratownice, nadproży, podciągów żelbetowych – C30/37,
- wykonanie schodów żelbetowych – C20/25
2.2. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1. Kruszywo
Podczas ustalania składu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwykłego należy kierować się
postanowieniem ogólnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010. Do wykonywania
elementów zewnętrznych należy stosować kruszywo o mrozoodporności klasy F1.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia
pozwalającą na wykonania partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym
i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami
normy PN-EN 933-1:2012.
W kruszywie grubym nie dopuszcza nie dopuszcza się grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku
betonowania.
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Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej
wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i
bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- zawartość pyłów mineralnych – do 1%,
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%
- wskaźnik rozkruszenia:
dla grysów granitowych – do 16%
dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,
- nasiąkliwość – do 1,2%,
- mrozoodporność wg metody bezpośredniej – do 2%,
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 933-1:2012 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 wg normy PN-EN
933-1:2012.
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 do 19%,
- do 0,50 mm – 33 do 48%,
- do 1,00 mm – 53 do 76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
- zawartość pyłów mineralnych do 1,5%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 933-1:2012 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 wg normy PN-EN
933-1:2012,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012,
oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-1:2012.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań
wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN
12620+A1:2010, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 933-1:2012 dla korygowania
receptury roboczej betonu.
2.2.2. Woda zarobowa
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać warunki normy PN-EN 1008:2004, która podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatności wody. Jeżeli
wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania
2.2.3. Cement
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy 32,5 NA,
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać
akceptację Inspektora nadzoru.
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
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Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom
oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12, PN-EN
196-6:2011, sprawdzenie zawartości grudek.
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać
następujące wymagania (przy oznaczaniu wiązania w aparacie Vicata):
początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut,
koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
- wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm,
- wg próby na plackach – normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w
cemencie większej niż 20% ciężaru ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w
wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
Cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczonej z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i ścianach);
Cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objętości cementu, włazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).
Podłoża 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 zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
− napowietrzającym,
− przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie,
− uplastyczniającym.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
− napowietrzająco - uplastyczniających,
− przyspieszająco - uplastyczniających.
Domieszki do betonów posiadać odpowiednie deklaracje zgodności z aprobatami technicznymi.
2.2.5. Betony konstrukcyjne
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych,
nie zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Dozowanie składników
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.
Mieszanie składników
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Transport mieszanki betonowej
Do transportu mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość
„gruszek” należy 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.
Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanki zaleca się stosowanie pomp do betonu i to zarówno tłokowych, jak i pomp śrubowych
lub membranowych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odległość nie większą niż 10 m.
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 krzyżującymi się w płaszczyźnie
poziomej. Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów powinny
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Kruszywo
Kruszywo może być dostarczane na teren budowy transportem kołowym, kolejowym lub wodnym. Niezależnie
od wybranego środka transportu kruszywo na czas transportu należy zabezpieczyć przed działaniem czynników
niepożądanych – zanieczyszczeń oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych.
4.2.2. Cement
Cement może być transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luźny materiał przewozić należy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem, na
foliowanych paletach.
4.2.3. Mieszanka betonowa
Masę betonową należy transportować środkami nienaruszającymi jednorodności masy, nie doprowadzając do
segregacji masy.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
Dopuszczalny czas transportu [min]
Temperatura mieszanki betonowej
Rodzaj środka transportowego
[°C]
Bez mieszadła
Z mieszadłem
5-10
70
120
10-20
50
90
20-25
30
60
25-30
20
30
Do transportu należy stosować mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i układanie mieszanki
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
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4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
4.3.1. Kruszywo
Podczas gromadzenia kruszywa grubego na składowisku należy nie dopuszczać do jego segregacji. Kruszywo
powinno być podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm. Frakcje te należy gromadzić
oddzielnie, wymieszać dopiero podczas dozowania materiałów do mieszanki betonowej.
Magazynowanie musi zapewniać ochronę przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi i łączeniem ze sobą dwóch różnych kruszyw.
Sposób składowania zależy od warunków jego zużywania:
a) jeżeli kruszywo składuje się przez dłuższy okres czasu, jak np. składowanie na zimę – układa się je
w pryzmach lub usypiskach,
b) jeżeli kruszywo zużywane ma być na bieżąco lub z niewielkim zapasem – składować należy je w zasiekach
bezpośrednio przy betonowni; wysokość usypisk nie powinna przekraczać 5m,
c) jeżeli kruszywo dozowane jest w sposób mechaniczny, niezbędne staje się składowanie kruszywa
w magazynach zamkniętych, zapewniających równomierną i niezmienną wilgotność materiału.
Możliwe jest też składowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego celu.
4.3.2. Cement
Cement przechowywać należy zależnie od formy transportu:
- cement pakowany (workowany) – przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamkniętych,
dbając by cement składowany wcześniej nie został przypadkowo przykryty partiami materiału dostarczonymi
w późniejszym terminie; w przypadku materiału, który przechowywać będziemy krócej niż 10 dni,
dopuszcza się składowanie materiału na wolnym powietrzu, zapewniając jedynie odpowiednie zadaszenie i
okrycie chroniące przed opadami i ściekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,
- cement luzem – przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub żelbetonowe
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.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w składach otwartych,
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie 5
ogólnej specyfikacji technicznej.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04. Rozpoczęcie
robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:
− wybór składników betonu,
− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
− sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
− kolejność i sposób betonowania,
− sposób transportu mieszanki betonowej,
− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
− sposób pielęgnacji betonu,
− zestawienie koniecznych badań.
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Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
− prawidłowość wykonania deskowań,
− prawidłowość wykonania zbrojenia,
− zgodność rzędnych z projektem,
− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,
− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego 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 206:2014-04 i PN-B-06251
(norma wycofana bez zastąpienia). Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytyczne wykonawcze elementów żelbetowych – beton architektoniczny
- dobre nasmarowanie szalunku, który musi być idealnie gładki
- prawidłowe zawibrowanie betonu
- jak najdrobniejsze frakcje kruszywa, kruszywo okrągłe lub w kształcie foremnym
- użycie plastyfikatora
- cement hutniczy
Podczas budowy obiektu nie ma szans na wykonanie ścian i stropów z jednej dostawy mieszanki betonowej.
Dlatego bardzo ważna jest powtarzalność ilości dodawanych składników i taki sam czas urabiania mieszanki.
Każda zmiana surowców może mieć wpływ na kolor i strukturę betonu.
Partie mieszanki betonowej z kolejnych dostaw różniące się cementem mogą mieć inny odcień.
Duże znaczenie ma transport mieszanki betonowej na plac budowy - w harmonogramie prac dokładnie określa
się czas wyjazdu z betoniarni i dostarczenia kolejnej partii (z uwzględnieniem przestojów związanych z korkami
na ulicach).
Nie bez znaczenia jest właściwe układanie mieszanki betonowej. Nie można jej podawać ze zbyt dużej
wysokości (maksymalnie 1 m), inaczej może dojść do segregacji składników.
Mieszanka powinna być dozowana równomiernie, a grubość jednej warstwy nie może przekraczać 30-50 cm
(zależnie od rodzaju używanych wibratorów). W przeciwnym razie trudno ją będzie odpowietrzyć. W efekcie w
betonie mogą pojawić się raki. Prace powinny być prowadzone przy niewielkich wahaniach wilgotności i
temperatury (powyżej 5°C).
Świeżo ułożony beton trzeba chronić przed zbyt szybkim wysychaniem aż do uzyskania wystarczającej
wytrzymałości. Dlatego szalunki okrywa się wilgotnymi matami lub foliami.
Po usunięciu deskowania stosuje się płynne środki do pielęgnacji, które rozpyla się na powierzchni betonu.
5.3. Deskowanie
5.3.1. Wykonanie deskowań
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno
-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
− szybkość betonowania,
− sposób zagęszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
− zapewniać odpowiednią szczelność,
− zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
− wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć
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 można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw
sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania
oraz styków deskowań belek i poprzecznic.
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.
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5.3.2. Usuwanie deskowań i rusztowań
a) Usunięcie deskowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem
wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań.
b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.
c) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad:
− usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru konstrukcji dopuszcza
się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi
elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,
− usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton:
o dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa
w ścianach,
o dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur: 17,5 MPa
w stropach i 10 MPa w ścianach.
− deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić starannie,
czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć środkami zmniejszającymi
przyczepność betonu,
− ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem.
5.4. Mieszanka betonowa
5.4.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących otrzymanie
betonu z atestem.
5.4.2. Dozowanie składników
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:
− ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
− ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 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 należy ustalić doświadczalnie, nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.
5.4.3. Roboty przygotowawcze
Jeżeli jest to wymagane, przed rozpoczęciem robót betoniarskich należy udokumentować wstępne testowanie
robót betoniarskich. Należy zakończyć, poddać kontroli i udokumentować wszelkie prace przygotowawcze
przed rozpoczęciem budowy.
Zaleca się oczyszczenie deskowań z wszelkich odpadów, śniegu, lodu oraz stojącej wody. Jeżeli mieszanka
betonowa ułożona będzie bezpośrednio na podłożu gruntowym lub skalnym, należy zabezpieczyć mieszankę
przed osypującym się gruntem, a także przed odsysaniem wody. Zaleca się odizolowanie podłoża gruntowego
od elementów konstrukcyjnych za pomocą warstwy chudego betonu o grubości co najmniej 50 mm, jeżeli
otulina zbrojenia nie została odpowiednio zwiększona.
Jeżeli podczas układania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura poniżej 0°C,
należy zastosować środki ostrożności zabezpieczające beton przed uszkodzeniami związanymi z zamarzaniem.
Analogicznie należy zachować się w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia – należy
przedsięwziąć środki zapobiegające uszkodzeniom betonu.
Powierzchnie złączy powinny być oczyszczone, wolne od wykwitów mleczka cementowego i odpowiednio
zwilżone. Temperatura złączy podczas betonowania powinna być wyższa niż 0°C. Przed przystąpieniem
do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
5.4.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Aby uniknąć rozsegregowania betonu należy zaplanować sposób jego układania. Plan powinien uwzględniać:
− geometrię betonowanego elementu,
− sposób dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),
− sposób formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),
− usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposób wykańczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,
− kolejność betonowania poszczególnych elementów konstrukcji.
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna być wyższa niż 1,0m. Im mieszanka
betonowa jest bardziej ciekła, tym wysokość swobodnego zrzucania mieszanki powinna być bardziej
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ograniczona, np. w przypadku konsystencji ciekłej mieszanki nie powinna być wyższa niż 50cm. W przypadku
większych wysokości mieszankę należy spuszczać przy pomocy rękawów, rur teleskopowych, rynien lub
stosując pomosty pośrednie.
Elementy konstrukcyjne o długości nie przekraczającej 20 m betonować należy na ogół w sposób ciągły, bez
przerw roboczych. Ściany o wysokości do 3,0 m można betonować w sposób ciągły, podając mieszankę
betonową od góry, równomiernymi warstwami co 30-40 cm, jednocześnie poddając je zagęszczaniu przez
wibrowanie. Przerwa w układaniu mieszanki powinna wynosić 40÷120 min, w zależności od temperatury
otoczenia i konsystencji mieszanki.
Podczas prowadzenia robót należy upewnić się, czy konstrukcja deskowania słupa jest w stanie przejść powstałe
ciśnienie mieszanki betonowej przy założonej prędkości betonowania. Betonowanie słupów wysokich,
tj. o wysokości większej niż 5,0 m wymaga stosowania wibratorów przyczepnych, elastycznych końcówek
urządzeń do pompowego podawania mieszanki betonowej lub lejów zsypowych. Wskazane jest stosowanie
mieszanki z domieszkami superplastyfikatorów lub mieszanki samozagęszczalne.
Betonowania belek i płyt połączonych monolitycznie ze słupami nie należy zaczynać wcześniej niż
po 1÷2 godzinach po zabetonowaniu słupów i ścian. W stropach płytowo-żebrowych zaleca się jednoczesne
betonowanie belek i płyt stropowych. W przypadku podciągów o wysokości większej niż 80 cm, mieszankę
betonową układa się warstwami 30÷40 cm, zagęszczając ją wibratorami wgłębnymi.
5.4.5. Zagęszczenie betonu
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
− wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/minutę, z buławami o średnicy nie większej
niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
− wibrowanie za pomoc wibratora wgłębnego lub powierzchniowego zaleca się stosować nieprzerwanie, po
ułożeniu mieszanki, dopóki uwięzione powietrze nie zostanie usunięte,
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy 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,
− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym 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 należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie
powstawały martwe pola,
− należy unikać nadmiernej wibracji, prowadzącej do powstania słabej warstwy powierzchniowej lub do
segregowania składników; im większa ciekłość mieszanki, tym prawdopodobieństwo segregacji jest większe,
− podczas betonowania i zagęszczania należy ochraniać beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,
− należy tak dobrać szybkość układania i zagęszczania mieszanki, aby unikać tworzenia się zimnych złączy
oraz uniemożliwić nadmiernych osiadań lub przeciążeń deskowań i stemplowań.
5.4.6. Przerwy w betonowaniu
Przerwy robocze powinno się umieszczać w miejscach niewielkiego wytężenia elementów dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze muszą być zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu
wykonywanego elementu. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona by prostopadła do
powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia
betonu stwardniałego ze świeżym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniałego szczotkami drucianymi
luźnych okruchów betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura
powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.4.7. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczeństwa pracy.
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5.5. Podkład z chudego betonu
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej
należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony
przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5°C, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu.
Wykonuje się ją w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm po zagęszczeniu. Po rozłożeniu i wyprofilowaniu
mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczenie. Zagęszczenie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo
nakładającymi się w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania
zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.6.1. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni świeżego betonu.
5.6.2. Warunki realizacji robót w obniżonych temperaturach
Zaleca się, aby w okresie pielęgnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadła poniżej 0°C dopóki
powierzchnia betonu nie osiągnie wytrzymałości przy której odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia.
Prowadzenie robót w warunkach zimowych, a szczególnie robót betonowych, jest kłopotliwe z wielu względów
technologicznych i organizacyjnych. W niskich temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega
spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton
dojrzewający w okresie obniżonej temperatury ma często inne, gorsze niż zamierzone właściwości.
Prowadzenie robót betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzględnienia takich działań, które pozwolą,
aby świeżo ułożony beton przed ewentualnym zamarznięciem uzyskał odpowiednią wytrzymałość.
Wyróżnia się następujące metody prowadzenia robót w warunkach zimowych:
− metoda podgrzewania składników – stosowanie mieszanek betonowych o wyższej temperaturze zapewnia
szybsze rozpoczęcie wiązania betonu i wcześniejsze uzyskanie założonych wytrzymałości; wszelkie
wymagania dotyczące sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodnić z producentem,
− metoda modyfikacji składu mieszanek betonowych – polega na odpowiednim dobraniu składników
mieszanki w celu zwiększenia wytrzymałości betonu:
a) użycie cementu portlandzkiego zwykłego, charakteryzującego się wysokim ciepłem hydratacji,
b) stosowanie cementów portlandzkich o wysokiej wytrzymałości w początkowym okresie twardnienia
(CEM I 42,5 R zamiast CEM I 42,5),
c) stosowanie cementów wysokiej wytrzymałości (CEM I 52,5 zamiast CEM I 42,5),
d) stosowanie mieszanek o wskaźniku w/c mniejszym niż 0,50 tj. stosowanie domieszek uplastyczniających
lub upłynniających,
e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszających wiązanie i twardnienie betonu).
− metoda zachowania ciepła – polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki betonowej w
wyniku hydratacji cementu oraz ciepła zakumulowanego w ewentualnie wcześniej podgrzanej mieszance,
− metoda tzw. cieplaków – zamknięcie przestrzeni, w której dojrzewa beton, za pomocą osłony, dmuchanego
namiotu itp., tak aby całkowicie odizolować go od czynników zewnętrznych
Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robót w temperaturze poniżej 0°C wymagają zatwierdzenia
przez Inspektora budowy.
5.6.3. Warunki realizacji robót w wysokich temperaturach
W przypadku robót prowadzonych w temperaturze wyższej niż 35°C, małą wilgotnością powietrza ≤40%
oraz intensywnym promieniowaniem słonecznym należy przedsięwziąć specjalne metody, nie doprowadzające
do uszkodzeń betonu.
Wysoka temperatura przyspiesza wiązanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki.
Następstwem tych zjawisk mogą być rysy i pęknięcia od skurczu plastycznego i od naprężeń rozciągających.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzować się możliwie małym ciepłem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem – warunki te spełniają cementy o niskiej zawartości krzemianu
trójwapniowego C2S oraz glinianu trójwapniowego C3Al i równocześnie o małym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest używanie domieszek do betonu o charakterze upłynniającym i opóźniającym wiązanie –
wskazane jest używanie superplastyfikatorów nowej generacji, z grupy polikarboksylanów i polieterów.
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5.7. Pielęgnacja betonu
5.7.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
W okresie pielęgnacji betonu należy:
− chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w
dostosowaniu do pory roku,
− utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementów
portlandzkich,
− polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach od chwili jego ułożenia:
• przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień
i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę,
• przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać.
• powierzchnia betonu może być powlekana środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed
parowaniem wody.
5.7.2. Usuwanie deskowań i stemplowań
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie wyników
badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżony do
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.
5.8. Wykańczanie powierzchni betonu
5.8.1. Równość powierzchni i tolerancja
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,
− pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze
niż 2,5 cm a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,
− równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.8.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji należy:
− wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio
po rozebraniu szalunków,
− braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.
Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną
szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji
technicznej.
6.1.1. Kontrola deskowania
Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:
− geometrii deskowania,
− stateczności deskowania,
− poprawności usunięcia wszelkich zanieczyszczeń (odpady budowlane, czynniki wynikające z panujących
warunków atmosferycznych),
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− jakości obróbki powierzchni złączy konstrukcyjnych,
− usunięcia wody z dna deskowania.
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:
− odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm,
− odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu lub ściany od pionu na 1 m wysokości - 1,5 mm,
− odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm,
− odchyłka płaszczyzny deskowania ściany na całej wysokości - 10,0 mm.
Odchyłki osi ścian od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu deskowań dolnych kondygnacji
należy usunąć na wyższych kondygnacjach.
6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentów:
− usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50mm,
− wymiary w planie - ±30mm,
− różnice poziomu na płaszczyznach widocznych - ±20mm,
− różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych - ±30mm,
− różnice głębokości - ±0,05h i ±50mm.
b) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów żelbetowych wynoszą:
− długość przęsła ±2cm,
− oś podłużna w planie ±3 cm,
− wymiary przekrojów elementów ±1 cm,
− grubość płyty stropów ±0,5cm,
− rzędne wysokościowe ±1 cm.
c) Tolerancje dla podpór:
− pochylenie ścian 0,5% wysokości,
− wymiary w planie ± 1 cm,
− rzędne wierzchu podpory ±1 cm.
6.1.3. Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:
− kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,
− sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,
− sprawdzeniu betoniarki,
− sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,
− sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
− sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,
− sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu,
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.1.4. Badania mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i niniejszą ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie
kontroli" powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206:2014-04
i niniejszą ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badań betonu należy pobierać
próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
− 1 próbka na 100 zarobów,
− 1 próbka na 50 m3 betonu,
− 3 próbki na dobę,
− 6 próbek na partię betonu.
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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-EN 206:2014-04. Jeżeli próbki pobrane i badane jak
wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania
próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy 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 dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym
niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo 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 206:2014-04. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni
zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych
z konstrukcji.
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu
po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej
wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6,
a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych
o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać
należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. 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-EN 206:2014-04, a także gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych
materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania
przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości
zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
− badanie składników betonu,
− badanie mieszanki betonowej,
− badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206:2014-04:

BADANIA SKŁADNIKÓW BETONU

RODZAJ BADANIA
1) Badanie cementu
- czasu wiązania
- stałość objętości
- obecności grudek
- wytrzymałości
2) Badanie kruszywa - składu
ziarnowego
- kształtu ziaren
- zawartości pyłów
- zawartości zanieczyszczeń
- wilgotności

METODA BADANIA
TERMIN LUB CZĘSTOŚĆ BADANIA
WG
PN-EN 196-3
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-EN 196-1
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-9
PN-B-06714/12
PN-EN 1097-6

3) Badanie wody

PN-EN-1008:2004

4) Badanie dodatków i domieszek
- beton wzorcowy
- oznaczenie czasu wiązania

PN-EN-934-2:2002
PN-EN-480-1:2006
PN-EN-480-2:2006

Bezpośrednio przed użyciem każdej
dostarczonej partii

Bezpośrednio przed użyciem każdej
dostarczonej partii
Przy rozpoczęciu robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
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Urabialność

PN-EN 206:2014-04

Konsystencja

PN-EN 206:2014-04

Zawartość powietrza

PN-EN 206:2014-04

1) Wytrzymałość na ściskanie na
próbkach

PN-EN 206:2014-04

Przy rozpoczęciu robót
Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmianę roboczą
Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmianę roboczą
Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
każdej partii betonu

PN-EN-12504-4:2005
W przypadkach technicznie uzasadnionych
PN-EN-12504-2:2002
Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
3) Nasiąkliwość
PN-EN-206-1:2003 wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3
betonu
Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
4) Mrozoodporność
PN-EN-206-1:2003 wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3
betonu
Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
5) Przepuszczalność wody
PN-EN-206-1:2003 wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3
betonu
Norma wymaga, aby próbki betonu do badań miały kształt sześcianu lub prostopadłościanu. Wymiary
i tolerancje musza być zgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-1. Jeżeli tolerancje są przekroczone,
próbki należy odrzucić, badać z zachowaniem specjalnej procedury podanej w załączniku do normy
lub dostosować. Dostosowanie polega na wyrównaniu powierzchni przez szlifowanie lub nałożenie warstwy
wyrównującej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwy z mieszanki siarkowej, albo nakładki piaskowej,
co podano w Załączniku A do normy. Załącznik B określa sposób wykonywania pomiarów geometrycznych
próbek.
Formy do badań próbek muszą być wodoszczelne i nienasiąkliwe. Szczeliny mogą być uszczelniane
odpowiednim materiałem. Powinny być wykonane ze stali lub żeliwa jako materiału odniesienia. Jeżeli
stosowane są inne materiały, muszą być należy udowodnić w długotrwałych próbach ich porównywalność do
form ze stali lub żeliwa.
BADANIE BETONU

2) Wytrzymałość na ściskanie badania nieniszczące

6.2. Tolerancje robót
6.2.1. Wymagania ogólne
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementów
powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się
z osiami ścian. Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy
podjąć działania korygujące.
6.2.2. System odniesienia
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
być większe niż:
− ± 20 mm przy klasie tolerancjiN1,
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.4. Belki i płyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż:
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż:
− ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:
− ±15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ±10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe niż:
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno być większe niż:
− ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m,
− ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,
− ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.
6.2.5. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:
− ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:
− ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:
− 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:
− 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− 5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.6. Powierzchnie i krawędzie
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
być większe niż:
− 7 mm przy klasie tolerancji N1,
− 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż:
− 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny być większe niż:
− 5 mm przy klasie tolerancji N1,
− 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być
większe niż:
− 6 mm przy klasie tolerancji N1,
− 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu)
w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:
− L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
− L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:
− 4 mm przy klasie tolerancji N1,
− 2 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.3. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy które wykazują
odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej.
Jednostką obmiarową betonowania jest 1m2 w przypadku ścian oraz stropów, oraz 1m3 w przypadku pozostałych
elementów betonowych. Wielkości obmiarowe powierzchni do impregnowania określa się na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik
badania będzie niepozytywny, roboty nie powinny być odebrane.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1995-1-1:2010

Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Postanowienia
ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków
PN-S-10040:1999
Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Wymagania i
badania.
PN-EN 1992-2:2010
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 2: Mosty z betonu Obliczanie i reguły konstrukcyjne.
PN-EN 1994-2:2010
Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Część 2:
Reguły ogólne i reguły dla mostów.
PN-EN 197-1:2012
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 196-1:2006
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2:2013-11
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:2011
Metody badania cementu - Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 197-2:2014-05
Cement - Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.
PN-EN 480-1:2014-12
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.
PN-EN 480-2:2008
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.
PN-EN 480-4:2008
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 4: Oznaczanie
ilości cieczy wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5:2008
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6:2008
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 6: Analiza w
podczerwieni.
PN-EN 480-8:2012
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 8: Oznaczanie
umownej zawartości suchej substancji.
PN-EN 480-10:2011
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 10: Oznaczanie
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12:2008
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 12: Oznaczanie
zawartości alkaliów w domieszkach.
PN-EN 206:2014-04
Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 12504-4:2005
Badania betonu - Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej.
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące - Oznaczanie liczby
odbicia.
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PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
PN-EN 933-1:2012
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie składu
ziarnowego - Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4:2008
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn Wskaźnik kształtu.
PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie
gęstości ziarn i nasiąkliwości.
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.
PN-N-02251
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211
Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.
PN-M-47900.00
Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.
PN-M-47900.01
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania
i badania.
PN-M-47900.03
Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.
PN-B-03163-1
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000
(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością
i zapewnienie jakości.
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zygmunt Orłowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2010.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach żelbetowych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria

Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej.

45200000-0

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i
inne roboty specjalistyczne.

45260000-0

45262000-0 Specjalistyczne roboty budowlane inne niż dachowe.
45262310-7 Zbrojenie.
1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40mm
Zbrojenie nie sprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób
czynny.
1.4. Zakres robót objętych ST
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót:
a) prace pomocnicze i towarzyszące obejmujące:
- wszelkie działania zabezpieczające i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, których zakres
i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjętej przez wykonawcę a mające za zadanie bezpieczne i
zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,
- wykonanie dróg dodatkowych, dróg dojazdowych na czas budowy, nie uwzględnionych w dokumentacji
projektowej, a następnie ich rozebranie i uporządkowanie terenu zajętego na potrzeby wykonania tychże dróg,
- utrzymanie obszaru realizacji robót w względnym stanie suchym (odwodnienie terenu),
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.
b) prace podstawowe, w skład których wchodzą:
- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowania właściwych materiałów,
- dostarczenie i montaż właściwych do wykonania prac maszyn i urządzeń,
- przygotowanie elementów zbrojenia – prefabrykaty zbrojarskie lub pojedyncze pręty,
- kontrola jakościowa przygotowania podłoża konstrukcji,
- wykonanie niezbędnych elementów deskowań w przypadku, gdy są one konieczne,
- dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie elementów zbrojenia konstrukcji o odpowiednich,
określonych w dokumentacji projektowej parametrach,
- wykonanie kotwienia elementów zbrojenia do podłoża systemem kotew zgodnie z dokumentacją
projektową.
c) w przypadku odsłonięcia prętów zbrojenia należy je oczyścić z rdzy do stopnia czystości Sa 2,5 wg DIN
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem montażu zbrojenia konstrukcji
żelbetowych i betonowych, a w szczególności:
- montaż, przestawianie i demontaż rusztowań, niezbędnych do wykonania prac podstawowych,
- wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, koniecznych do właściwego (zgodnego z wymogami reżimu
technologicznego dla danego materiału) wykonania prac dotyczących zakresu podstawowego – montażu
zbrojenia konstrukcji,
- przygotowanie podłoża wraz z kontrolą jakości przygotowania,
- dostarczenie wszelkich niezbędnych elementów zbrojenia (pojedyncze pręty, prefabrykaty konstrukcji) oraz
ich montaż na miejscu realizacji prac podstawowych.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
a) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy.
b) Program badań oraz protokoły z badań, dotyczących kontroli jakości przygotowania podłoża.
c) Deklaracje zgodności partii materiałów gotowych (wyrobów budowlanych) ze stosownymi dokumentami
odniesienia, potwierdzającymi dopuszczenie danego materiału bądź systemu do stosowania w budownictwie na
terenie RP.
d) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania.
e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów stosowanych materiałów, wyszczególnione w dalszej
części opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem
wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 ogólnej
specyfikacji technicznej.
Prace przygotowawcze do układania zbrojenia powinny odbywać się w ściśle wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
2.2.1. Stal oraz pręty zbrojeniowe
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych należy stosować wyłącznie materiały i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.
Pręty, kręgi i wyroby odwinięte z kręgu powinny być oznaczone informacjami dotyczącymi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej stosować
wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996. Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki
i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.
W celu skrócenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakości produkowanych elementów, redukcji
odpadów i zwiększenia bezpieczeństwa pracy zaleca się przeniesienie produkcji elementów zbrojenia
do stałych zakładów wytwórczych.
W niniejszej inwestycji należy stosować zbrojenie prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 (St0S) oraz zbrojenie
prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN(RB 500W).
Zbrojenie pala:
Pionowe – 14#25mm
Poziome – spirala # 10mm o skoku 15cm
Dodatkowe strzemiona wewnętrzne
16#16mm co 20 cm/na pal
(długość strzemion L=1,2m)
Dodatkowe strzemiona wewnętrzne
Usztywniające #16 co 150cm
(długość strzemion L=1,2)
Ucha montażowe 4#16mm co 300cm
2.2.2. Wady powierzchniowe
Pręty używane do zbrojenia powinny być czyste, pozbawione trwałych i pyłowych zabrudzeń powierzchni,
pęknięć, pęcherzy, naderwań i rozwarstwień.
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Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia
widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
− jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
− jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś
0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
Dopuszcza się stosowanie prętów pokrytych cienką zgorzeliną i zardzewiałych powierzchniowo. Czyszczenie
prętów powinno odbywać się za pomocą metod nie powodujących zmian we właściwościach technicznych stali i
gabarytów użebrowania. Z tego faktu zaleca się czyszczenie prętów następującymi metodami: ręcznie,
mechanicznie, przy użyciu elektronarzędzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.
2.2.3. Odbiór stali na budowie
Pręty zbrojeniowe należy dostarczyć na budowę w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach. Pręty proste
powinny mieć długość:
− 10-12 m jeżeli w zamówieniu nie przedstawiono innej wymaganej długości, określoną w zamówieniu z
dopuszczalną odchyłką ± 100 m.
− pręty dłuższe niż 12 m mogą być dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwórcą. W każdej zamówionej partii
dopuszcza się 6% masy prętów o długości mniejszej od zamawianych.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy
krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
− znak wytwórcy,
− średnicę nominalną,
− gatunek stali,
− numer wyrobu lub partii,
− znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki
czy kręgu.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
− na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych
zanieczyszczeń,
− odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
− pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m
długości pręta.
Pręty dostarczone na budowę w postaci kręgów oraz szpul należy wyprostować przed rozpoczęciem zbrojenia.
2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg
wymiarów i gatunków. Ich rozstaw nie powinien być większy niż 1,5 m dla prętów o średnicy mniejszej niż 12 mm
oraz 2 m dla prętów o średnicy większej niż 12 mm.
Składowanie innych materiałów wykorzystywanych do zbrojenia powinno być zgodne z zaleceniami ich
producentów.
2.2.5. Badanie stali na budowie
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
− nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
− nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
− stal pęka przy gięciu.
W przypadku stosowania prętów prostowanych przez przeciąganie, niezbędne jest przeprowadzenie badań
kontrolnych właściwości stali po wyprostowaniu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
2.2.6. Kształtowniki stalowe
Kształtowniki stalowe posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed zamontowaniem należy oczyścić z
łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak
przyczepności lub korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy.
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2.2.7. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.
2.2.8. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania
Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach żelbetowych powinny być wykonane zgodnie
z wymaganiami dla konstrukcji stalowych i normami. Podkładki dystansowe, korki, zabezpieczenia końców prętów
i inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny być dopuszczone do stosowania. Wkładki tymczasowe,
mające za zadanie podtrzymać deskowanie, pręty, przewody i inne elementy przewidziane do zabetonowania,
powinny:
− być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, aby mogły zachować kształt podczas betonowania,
− ułatwiać zamocowanie w sposób uniemożliwiający zmianę położenia podczas ich układania i betonowania.
Elementy te nie powinny jednak:
− Zawierać składników, które mogą wpływać negatywnie na beton lub na zbrojenie,
− wprowadzać nieprzewidzianych oddziaływań na konstrukcję,
− pogarszać cech funkcjonalnych i trwałości konstrukcji,
− powodować zarysowań i uszkodzeń powierzchni,
− utrudniać układania i zagęszczania mieszanki betonowej.
Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podkładki
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak:
giętarki, 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.
3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej
Prostowanie stali zbrojeniowej można wykonywać ręcznie (pręty o niewielkich średnicach) lub też mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbywać się powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prościarek.
3.3. Cięcie stali zbrojeniowej
Cięcia stali można dokonywać ręcznie (przy małej ilości stali) lub mechanicznie. Najczęściej używane urządzenia to:
− nożyce ręczne,
− nożyce mechaniczne,
− nożyce o napędzie hydraulicznym.
3.4. Gięcie stali zbrojeniowej
Cięcia stali można dokonywać ręcznie (małe budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczęściej
używane urządzenia to:
− giętarka ręczna,
− giętarka mechaniczna,
− nożyce o napędzie hydraulicznym.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiałów
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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Na placu budowy zbrojenie może być transportowanie ręcznie lub za pomocą żurawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla prętów o długościach mniejszych niż 6m
dopuszcza się podnoszenie pionowe żurawiem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie 5 ogólnej
specyfikacji technicznej.
5.2. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.
5.3. Przygotowanie zbrojenia
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia
i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy
PN-EN 1992-1-1:2008. Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-11:2008. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy
i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.4. Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć
wodą słodką. Stal zabłoconą i pokrytą łuszczącą się rdzą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego
prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej
wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.5. Prostowanie prętów
Prostowanie powinno być dozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jest specjalne urządzenie ograniczające
naprężenia lokalne lub gdy została zaaprobowana procedura prostowania.
Podczas prostowania powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów
za pomocą kluczy, młotków, ścianek.
5.6. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym
celu planu cięcia. Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i
rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
5.7. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-EN 1994-2:2010.
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12mm. Pręty o średnicy d > 12mm
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Podczas zginania prętów należy pamiętać o minimalnych promieniach gięcia prętów. Promienie te nie powinny być
mniejsze od wskazanych w poniższej tabeli, w celu uniknięcia uszkodzeń zbrojenia.
Tabela 5.1 Minimalna średnica trzpienia giętarki
Haki, zagięcia, pętle
Pręty zagięte lub inne pręty zakrzywione
Grubość minimalnej otuliny betonowej, prostopadle do
Rodzaje prętów Średnica pręta - Φ
płaszczyzny zagięcia
Φ < 20mm Φ ≥ 20mm > 100m oraz > 7 Φ
> 50m oraz > 3 Φ
> 50m oraz ≤ 3 Φ
Pręty gładkie
2,5 Φ
5Φ
10 Φ
10 Φ
15 Φ
Pręty żebrowane 4 Φ
7Φ
10 Φ
15 Φ
20 Φ
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W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków.
Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne
są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.8. Montaż zbrojenia
5.8.1. Wymagania ogólne
Układanie prętów rozpocząć należy po ułożeniu i odbiorze deskowania.
Zbrojenie należy umieścić w deskowaniu w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe otulenie prętów przez
mieszankę betonową. Zbrojenie należy wykonać w sposób trwały, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji
zbrojenia w takcie montażu.
Elementy takie jak: grubość otuliny, długość zakotwień, rozstaw prętów, lokalizacja odgięć i zagięć prętów muszą
bezwzględnie zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową obiektu. Nie dopuszcza się żadnych odstępstw
od wyżej wymienionych elementów Należy pamiętać, iż elementy zbrojenia ułożonego wcześniej nie mogą
kolidować z dalszym montażem zbrojenia.
Do montażu prętów należy stosować drut wiązałkowy, dopuszcza się również łączenia prętów za pomocą spawania
punktowego – pod warunkiem, że w dokumentacji projektowej nie zakazano stosowania tej metody.
W celu zastosowania wymaganej otuliny należy stosować podkładki dystansowe. Rozstaw podkładek, należy
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
W konstrukcji można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można 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 żelbetowego 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.
5.8.2. Montowanie zbrojenia
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjne powinny
być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność
przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i
materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona
lub trwale odkształcona.
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków
i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunków:
− zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,
− nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i
montażowych,
− montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu,
− montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego,
− zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego
w projekcie,
− dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach
większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych
ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.
Należy tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w należytym porządku,
a w szczególności w komplecie dla każdego odcinka - od części największych do najmniejszych elementów
składowych.
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Wykonawca odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie sprzętu oraz materiałów niezbędnych do
wykonania robót. Wszystkie kształtowniki i inne materiały powinny spoczywać na belkach drewnianych. Te
wszystkie elementy konstrukcyjne należy przemieszczać z należytą ostrożnością. Wykonawcy przypada
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementów
konstrukcyjnych.
Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane dotyczące wszystkich czynności
montażowych, które udokumentują w szczególności:
- wytrzymałość punktów podnośnikowych,
- stateczność w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocą
odciągów, jeżeli okaże się to konieczne),
- strzałki montażowe wewnętrzne związane z fazami montażu, itd.
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych
zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się
dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać.
Wykonawca winien posiadać wszelkie pozwolenia i wykonać wzmocnienia niezbędne do ustawienia i
manewrowania dźwigów, jak również do manewrowania specjalnych konwojów na terenie obiektów budowlanych
już ukończonych lub znajdujących się w pobliżu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania:
− sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
− sprawdzenie stanu powierzchni,
− sprawdzenie wymiarów,
− sprawdzenie masy,
− próba rozciągania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09,
− próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc
kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania:
− liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym
pręcie,
−
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać
3%
− różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5 cm,
−
różnica w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm
Nie dopuszcza się większego odchylenia niż 0,5 mm na 1 m długości od linii prostej.
6.3. Tolerancje
Tolerancje grubości otuliny zbrojenia betonem
Odchyłki położenia zbrojenia ∆c w stosunku do wysokości elementu h:
dla h ≤ 150mm
∆plus= +10mm
∆minus= -10mm,
dla h = 400mm
∆plus= +15mm
∆minus= -10mm,
dla h ≥ 2500mm
∆plus= +20mm
∆minus= -10mm.
Dopuszczalne odchyłki dla otuliny zbrojenia fundamentów i elementów betonowych w fundamentach można
zwiększyć o 15mm, odchyłki ujemne pozostają bez zmian.
Tolerancje odległości w świetle między prętami
Odchyłki odległości w świetle między prętami s1 wynoszą:
- 5mm < ∆s1 < nie określa się przy s1 = 20mm,
- 0,25Φ < ∆s1 < nie określa się przy s1 > 20mm.
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Tolerancje długości prętów
Tolerancje odchyłki ogólnej długości prętów zbrojeniowych l1 wynoszą:
- 10mm < ∆l1 < 10mm przy Φ ≤ 20mm,
- 0,5Φ < ∆l1 < 10mm przy Φ > 20mm.
Tolerancje odgięć, zagięć, połączeń spawanych i zgrzewanych doczołowo, zmian rozstawu prętów
i zakładów prętów.
Tolerancje l2 wynoszą:
- 12mm < ∆l2 < 12mm przy l2 ≤ 1000mm,
- 30mm < ∆l2 < 30mm przy l2 > 1000mm.
Tolerancje długości zakładów i zakotwień
Dopuszczalne odchyłki długości l1 zakładów i długości zakotwień prętów wynoszą:
0,00mm < ∆ls < 5Φ.
Tolerancje rozstawu strzemion i prętów w płytach
Dopuszczalne odchyłki wynoszą:
-10 mm < ∆s < 10mm.
Dopuszczalne odchyłki średnicy zagięć prętów
Dopuszczalne odchyłki średnicy zagięć D wynoszą:
0,00 mm < ∆D < 1Φ.
Tolerancje średnicy prętów
Tolerancje średnicy prętów zbrojeniowych powinny być zgodne z normami przedmiotowymi dla prętów
do zbrojenia betonu z przedmiotową aprobatą techniczną.
6.4. Kontrola po betonowaniu
Po zabetonowaniu konstrukcji należy sprawdzić czy wszelkie pręty łącznikowe w złączach konstrukcyjnych, śruby,
wkładki i marki są właściwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza należy sprawdzić grubość otuliny.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej.
Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową
(t/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę
prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robot 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 robot.
8.2.2. Zakres robót
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodność z dokumentacją.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.
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8.2.3. Wymagania przy odbiorze
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakończenia robot 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,
− zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Z odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny zostać podane numery rysunków roboczych
zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, informacje o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz
wniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jeśli takowe występują do dokumentacji należy dołączyć odpisy lub
wykazy dokumentów zezwalających na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieścisłości z wymaganiami należy podjąć działania mające na celu
sprawdzenie nośności elementów konstrukcyjnych i spełnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Należy też
niezwłocznie zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadającego za konstrukcję obiektu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-H-93011:1996
PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 10025-2:2007
PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 7438:2016-03

Stal konstrukcyjna - Kęsy i pręty kwadratowe walcowane na gorąco na butle do
gazów technicznych i ciśnieniowe zbiorniki stałe.
Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i
reguły dla budynków.
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
Metale – Próba rozciągania – Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej
Metale – Próba zginania

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w
odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
Opis
45300000-0

Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6

Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem mineralnych
zabezpieczeń powłokowych konstrukcji żelbetowych i betonowych, realizowanych w ramach zadania.
Zakres prac, którego dotycz ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczególności:
a) prace pomocnicze i towarzyszące obejmujące wszelkie działania zabezpieczające i organizacyjne oraz
opracowania projektowe i uzgodnienia, których zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjętej
przez wykonawcę a mające za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,
b) prace podstawowe, w skład których wchodzą:
- przygotowanie powierzchni – usunięcie zanieczyszczeń organicznych i innych, pogarszających
przyczepność powłoki oraz w razie konieczności odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metodą
strumieniowo-cierną (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),
- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ciśnieniem ok. 150-180 bar,
- kontrola jakościowa przygotowania podłoża,
- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego
materiału bądź systemu materiałowego,
- kontrola przyczepności do podłoża wykonanej powłoki (metoda pull-off).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały
winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy.
2. Program badań oraz protokoły z badań, dotyczących kontroli jakości przygotowania podłoża.
3. Deklaracje zgodności partii materiału ze stosownymi dokumentami odniesienia, potwierdzającymi
dopuszczenie danego materiału bądź systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.
6. Protokoły z kontrolnych badań laboratoryjnych próbek wbudowanego materiału pobieranych w trakcie
realizowanych robót (pobieranie próbek w ilościach po 6 szt na każdą partię materiału dostarczoną na plac
budowy).
7. Protokoły kontroli przyczepności wykonanej powłoki do podłoża.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 ogólnej
specyfikacji technicznej.
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
• Taśma bentonitowa
Wytrzymuje działanie znacznego ciśnienia hydrostatycznego (w zależności od typu nawet do 70 metrów słupa
wody), zarówno w warunkach stałej obecności wody jak i w cyklach nawadniania i suszenia.
Rozmiar: 25 mm x 20 mm
Długość rolki: 5 m
Kształt przekroju: Prostokąt
Minimalna otulina beotnu: 75 mm
• Elastyczna taśma uszczelniająca z miękkiego, laminowanego PVC do uszczelnienia dylatacji
Baza: poliester, miękkie PVC
Kolor: szary
Wydłużenie względne przy zerwaniu: ok. 110%
Twardość wg. Shore’a A: 75
Odporność chemiczna: na rozcieńczone kwasy i zasady
Odporność termiczna: od -15°C do + 80°C
Szerokość: - 24 cm, w tym szerokość strefy rozciąganej 6 cm
• Dwuskładnikowa, polimerowobitumiczna masa uszczelniająca (KMB)
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze
Rozpuszczalniki: brak
Konsystencja gotowej do nakładania masy: plastyczna
Kolor: czarny
Gęstość gotowej do nakładania masy: ok. 0,7 kg/dm3
Obciążalność mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/m2
Temperatura mięknięcia (metoda pierścienia i kuli): ok. 130ºC
Sucha pozostałość: 90% (tzn. nałożona warstwa świeżej masy o grubości 1,1 mm po wyschnięciu ma gr. 1 mm)
• Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca
Rodzaj materiału: dwuskładnikowa, polimerowobitumiczna masa uszczelniająca (KMB)
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze
Rozpuszczalniki: brak
Konsystencja gotowej do nakładania masy: pastowata
Kolor: czarny
Gęstość gotowej do nakładania masy: ok. 1 kg/dm3
Obciążalność mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/m2
Sucha pozostałość: 85%
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• Elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca
Szczególne właściwości produktu:
− zbrojony mikrowłóknami
– elastyczny
− szybki i łatwy w obróbce
− mostkujący rysy o szerokości 0,75 mm
− do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
− odporny na czynniki atmosferyczne (mróz, przejścia przez zero oraz starzenie się)
− przyjazny dla środowiska
•

Folia PE

Uwaga: wszystkie materiały budowlane muszą spełniać przepisy odrębne i posiadać certyfikaty zgodnie z
obowiązującymi normami.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań
systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.
Materiały, które mogą okazać się pomocne w wykonywaniu izolacji i które są często preferowane przez
producentów podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, to:
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,
b) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiałów izolacyjnych,
c) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże,
d) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek,
urządzenia do zgrzewania.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów
przewozowych. Przy załadunku i rozładunku zaleca się korzystanie z urządzeń mechanicznych typu wózek
widłowy, dźwig, koparka.
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w
języku polskim. Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym
można przechowywać co najmniej 6 miesięcy.
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie
5 ogólnej specyfikacji technicznej.
Układając izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe należy szczególnie zadbać o zachowanie ciągłości
powłok izolacyjnych oraz zachować niezbędne zakłady przy łączeniach materiałów papowych.
Należy stosować wyłącznie kompletne rozwiązania systemowe izolacji z zachowaniem zaleceń producenta
i dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje i przerwy technologiczne w przegrodach należy uszczelnić
taśmami systemowymi z zachowaniem zaleceń producenta i dostawcy systemu.
5.2. Przygotowanie podłoża
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu,
należy oczyścić z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona. Oczyszczenie
powierzchni wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody
pod ciśnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostać osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni
powinny być naprawione. Części wystające powinny być skute lub zeszlifowane.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni
za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię
betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie
zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń.
Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń najlepiej
nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm.
Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacją Projektową.
5.3. Warunki układania izolacji
Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas
opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest
większa niż 85%. Roboty można prowadzić, gdy temperatura powietrza oraz podłoża >5°C i < 35°C, natomiast
temperatura betonowego podłoża przeznaczonego do gruntowania powinna być co najmniej o 3°C wyższa
od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niższa niż -4°C,
lub w czasie silnego wiatru.
Jeśli zachodzi konieczność układania izolacji w złych warunkach pogodowych, takich jak niewłaściwa
temperatura lub wilgotność powietrza, roboty powinny być prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym. W czasie silnych wiatrów, układanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego
chronienia powierzchni. Jeżeli roboty będą wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiał izolacyjny powinien
być uprzednio składowany przez 24 godz. w temp. 20°C. W pobliżu wykonywanych robót nie mogą być
składane żadne materiały sypkie i pylące.
5.4. Układanie taśm uszczelniających do przerw technologicznych
Miejsca układania taśm powinny być czyste i w miarę suche. Należy usunąć z nich kurz, gruz, rdzę i inne
zanieczyszczenia. Nie wolno układać taśm na powierzchniach pokrytych wodą. Taśmę należy stopniowo
rozwijać ze zwoju i układać w złączu betonowym, dociskając ją do podłoża poprzez papierowy pasek ochronny.
Po umieszczeniu taśmy we właściwej pozycji papierowy pasek należy usunąć. Sąsiednie odcinki taśmy łączy się
przez zetknięcie ich końców tak, aby tworzyły ciągły pas uszczelnienia. Taśmę przytwierdza się do podłoża za
pomocą siatki i gwoździ do betonu lub kleju. Siatkę nakłada się na ułożoną w odpowiednim miejscu taśmę.
Odcinki siatki łączy się na zakład. Dołączone gwoździe należy wbijać w miejscach zakładów i w środku
pomiędzy nimi (uzyskuje się przez to stały, 30 cm odstęp między gwoździami). W przypadkach, gdy nie jest
możliwe zastosowanie siatki i gwoździ, taśmę przytwierdza się do podłoża przy użyciu kleju A 2000 WB. W
takiej sytuacji należy postępować następująco: za pomocą wałka lub pędzla należy nanieść cienką warstwę kleju
o szerokości taśmy i grubości minimum 0,1 mm. Po 10-15 minutach klej zmieni kolor z szarego na czarny i od
tego momentu można przyklejać taśmę. Maksymalny czas montażu taśmy wynosi 2 godziny od momentu
nałożenia warstwy kleju. Przy montażu taśm na powierzchniach pionowych należy układać je od dołu do góry,
aby nie powodować ich wyciągania się. Ułożona i zamontowana taśma powinna na całej długości przylegać do
podłoża. Do montażu taśmy na elementach instalacyjnych oraz innych z plastyku lub stali należy stosować klej.
Taśmy o wymiarach 25 x 19 mm powinno się stosować w złączach pionowych i poziomych konstrukcji
żelbetowych podwójnie zbrojonych o grubości co najmniej 20 cm.
5.5. Układanie taśm uszczelniających do uszczelniania dylatacji
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być przygotowane zgodnie z wymaganiami materiału stosowanego do wklejania taśmy.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLACU TEATRALNYM W SZCZECINIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE AMFITEATRU
Strona 80

B-01.02.03-HYDROIZOLACJE

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Taśmę przyciąć na żądaną długość w taki sposób, aby unikać niepotrzebnego łączenia ze sobą odcinków
przebiegających wzdłuż jednej prostej.
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
Wybór szerokości taśmy uzależniony jest od oczekiwanych ruchów dylatacji i ich szerokości. Przy większych
ruchach należy taśmy układać w dylatacji w formie wstęgi. Podczas klejenia taśmy należy zwracać uwagę na to,
aby strefa rozciągania nie była pokrywana klejem. Ewentualnie przykryć ją paskami z PVC lub poliestru. Styki
taśmy, skosy i połączenia (np. łączenie końcówek, narożników wewnętrznych i zewnętrznych) wykonuje się za
pomocą termicznego zgrzewania. Przed zgrzewaniem łączone fragmenty taśm uszczelniających oczyścić.
Warstwę miękkiego PVC mającą połączyć obie taśmy uaktywnia się za pomocą nadmuchu gorącego powietrza
(z zastosowaniem nagrzewnicy do zgrzewania taśm) pozwalającą uzyskać temperaturę od ok. +350°C do
+450°C, w zależności od rodzaju końcówki i szybkości pracy) i po sklejeniu uzyskujemy niezawodne, również
elastyczne połączenia. Przy stosowaniu klejów epoksydowych, posiadających niewielkie ilości lepiszcza należy
wcześniej wykonać impregnację wstępną włókniny poliestrowej. Końcówki jeszcze nieprzyklejonej taśmy
należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i chronić przed uszkodzeniem np. za pomocą folii. Taśmy mogą
być stosowane do głębokości zanurzenia wynoszącej 5 m słupa wody, przy parciu dodatnim.
5.6. Wykonanie izolacji z dwuskładnikowej masy uszczelniającej
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Masa może być stosowany na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: mury z cegieł, cegieł silikatowych,
pustaków betonowych, betonu komórkowego oraz betonu jak również na tynku cementowym (ewentualnie
cementowo-wapiennym) oraz jastrychu cementowym, zarówno przy obciążeniu wilgocią jak i wodą pod
ciśnieniem (wymagane jest poprawne rozwiązanie konstrukcji, umożliwiające przeniesienie przez podłoże parcia
wody). Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek
oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Stare powłoki smołowe bezwzględnie usunąć.
Istniejące uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztworów lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np.
nakładane na zimno lub gorąco nadają się, jako podłoże o ile ich wytrzymałość pozwala na wykonanie na nich
hydroizolacji.
Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć)
wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez szlifowanie, zmywanie
wodą pod ciśnieniem itp. Szczególnie starannie usunąć zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku ławy
lub płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową. Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie
do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża. Ostatecznie podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i
wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Masę można stosować na suchym lub lekko wilgotnym, lecz
chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia.
Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podłoże nie może być zamarznięte.
GRUNTOWANIE.
Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie zgodnie z zaleceniami producenta. Roztwór gruntujący nanosić
się szczotką lub pędzlem. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton komórkowy lub podłoża mające
tendencję do łuszczenia się), należy zagruntować zgodnie z zaleceniami producenta. Właściwą hydroizolację
wykonać po wyschnięciu warstwy gruntującej.
Uwaga: należy zapoznać się z kartą techniczną preparatów do gruntowania.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Składniki są dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do masy podstawowej dodawać składnik proszkowy i
mieszać za pomocą mieszarki lub wiertarki z mieszadłem łopatkowym aż do uzyskania jednorodnej,
homogenicznej masy. Tak przygotowany materiał należy zużyć w ciągu 1-2 godzin.
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
Hydroizolacja powierzchni pionowych (ścian)
Masę nakładać przynajmniej w dwóch przejściach. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony
najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W
przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod
ciśnieniem) w pierwszą warstwę masy (przed drugim procesem roboczym) zatopić wkładkę zbrojącą - siatkę z
włókna osiąga swoje końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero wtedy można przystąpić
do przyklejania płyt ochronnych i/ lub termoizolacyjnych, do zasypywania wykopów fundamentowych czy
zatrzymania pomp obniżających poziom wody gruntowej. Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa
mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Nie zostawiać powłoki
hydroizolacyjnej na zimę bez warstw ochronnych. Wykopów nie zasypywać stwardniałą gliną, gruzem czy
gruboziarnistym żwirem itp. materiałem mogącym uszkodzić powłokę hydroizolacyjną, jeżeli nie jest ona
zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocą płyt ochronnych. W przypadku silnego

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLACU TEATRALNYM W SZCZECINIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE AMFITEATRU
Strona 81

B-01.02.03-HYDROIZOLACJE

nasłonecznienia roboty izolacyjne wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej, stosując siatki
ochronne albo wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem.
Hydroizolacja powierzchni poziomych (płyt dennych)
W przypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowej, masę nakładać na przygotowane i zagruntowane
podłoże w dwóch procesach roboczych w postaci równomiernej i nie zawierającej porów powłoki
uszczelniającej. Na wyschniętej warstwie hydroizolacji jako warstwę ochronną i poślizgową układa się w dwie
warstwy folii PE a następnie wykonuje się jastrych (pływający lub na warstwie rozdzielającej). W przypadku
wykonywania izolacji przeciwwodnej hydroizolację należy wykonywać pod właściwą płytą denną, układając
masę na konstrukcyjnym betonie podkładowym klasy np. C20/25 wg PN-EN 206, jeżeli to konieczne
odpowiednio zwymiarowanym i zazbrojonym. W przypadku wykonywania hydroizolacji międzywarstwowej na
balkonach czy tarasach wysokość wywinięcia hydroizolacji, musi być ona skorelowana z grubością warstw
konstrukcji (wywinięcie przynajmniej do poziomu jastrychu dociskowego). W narożach i na krawędziach w
warstwie nakładanej w 2 przejściu zatopić wkładkę zbrojącą - siatkę z włókna. Jako warstwę ochronną stosować
np. dwie warstwy folii PE. Strefę rozbryzgów (przynajmniej 15 cm powyżej powierzchni jastrychu)
zabezpieczyć wcześniej elastycznym szlamem, łączonym z masą na zakład (materiał bitumiczny na mineralny).
Kontrola wykonanej powłoki hydroizolacyjnej
Kontrolę grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym należy wykonywać poprzez określenie zużycia
materiału na jednostkową i/ lub wydzieloną powierzchnię oraz poprzez pomiar grubości świeżo nałożonej
powłoki. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, należy wykonać w co najmniej 20
punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej powierzchni. Kontrolę wyschnięcia powłoki
przeprowadza się w sposób niszczący na próbce referencyjnej poprzez przecięcie powłoki. Próbka referencyjna
wykonywana jest na identycznym podłożu i w identycznych warunkach jak właściwe uszczelnienie. Należy ją
przechowywać w wykopie. Zaleca się dokumentować wyniki kontroli grubości nakładanej warstwy.
Uszczelnianie dylatacji
Szczeliny dylatacyjne należy uszczelniać stosując systemowe taśmy zgodnie z pkt. 5.5. (należy zapoznać się z
kartami technicznymi stosowanych taśm). Są one wklejane na masę, a w przypadku wody pod ciśnieniem na
żywicę i później łączone z izolacją powierzchniową. Uszczelnianie przerw roboczych w konstrukcjach z betonu
wodonieprzepuszczalnego Konstrukcja z betonu wodonieprzepuszczalnego musi być odpowiednio
zaprojektowana. Uszczelnienie przerw roboczych wykonuje się za pomocą masy, nakładanej pasem o szerokości
ok. 50 cm w dwóch przejściach z wkładką zbrojącą w postaci siatki z włókna. Grubość wyschniętej warstwy
masy powinna wynosić 4 mm. Uszczelnienie styku ściana-płyta następuje poprzez nałożenie pasa masy, przy
czym szerokość pasa hydroizolacji zarówno na płycie (odsadzka, czoło) jak i ścianie nie powinna być mniejsza
niż 15 cm.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Narzędzia czyścić wodą przed związaniem masy, po związaniu– rozpuszczalnikiem – zgodnie z zaleceniami
producenta.
WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA
temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +1ºC do +35ºC
temperatura materiału podczas aplikacji: od +3ºC do +30ºC
Czas wyschnięcia powłoki przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 3 dni. W tym czasie
powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniem
mechanicznym. Wysokie temperatury skracają, niskie wydłużają czas wyschnięcia powłoki.
5.7. Wykonanie izolacji z jednoskładnikowej mikrozaprawy uszczelniającej
PODŁOŻE
Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju i tłuszczu. Stare powłoki (wymalowania), mleczko
cementowe i inne zanieczyszczenia jak również luźne i niestabilne fragmenty usunąć. Izolacja może być
stosowana na:
− podłożu z betonu/żelbetu oraz betonu komórkowego
− murach z elementów drobnowymiarowych (cegła, pustak, itp.)
− tynkach tradycyjnych, cementowych lub cementowowapiennych
− jastrychach cementowych
− jastrychach anhydrytowych
− istniejących, stabilnych okładzinach ceramicznych
Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych
zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających
fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej
podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy. Mleczko cementowe,
zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez skucie, szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Ubytki
uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża. Mury nie muszą
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być otynkowane, wymagane jest jednak ich staranne wyspoinowanie. Wypukłe krawędzie sfazować, we
wklęsłych (np. styk ławy i ściany fundamentowej) wykonać fasetę (wyoblenie). Podłoża o dużych porach (np.
porowate bloki z lekkiego betonu) przeszpachlować, nierówne podłoża betonowe można naprawić, podłoża
ceglane można naprawić (wyspoinować, wyrównać). Przed nałożenie powłoki podłoże wysycić wodą do stanu
matowo-wilgotnego (niedopuszczalne jest jednak tworzenie się kałuż).
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Worek 20 kg wymieszać z 2,8-3,2 litra czystej wody. Zaprawę i wodę zaorobową mieszać za pomocą
niskoobrotowej mieszarki lub wiertarki z mieszadłem łopatkowym aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej
masy. Unikać napowietrzania zaprawy przy mieszaniu. Czas mieszania wynosi przynajmniej 2-3 minuty,
następnie konieczna jest 1-2 minutowa przerwa i ponowne krótkie przemieszanie. Tak przygotowana
mikrozaprawa jest gotowa do nakładania. Przygotowywać taką ilość materiału, która może być zużyta w ciągu
czasu obróbki.
APLIKACJA
Nie nakładać na zamarznięte podłoże, nie prowadzić prac podczas ujemnych temperatur oraz podczas opadów
atmosferycznych - temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5ºC do +30ºC. Mikrozaprawa nakładana jest
przeważnie za pomocą pędzla murarskiego oraz pacy. W jednym przejściu powinno się nałożyć warstwę o
grubości nie większej niż 1 mm (zużycie 1,5 kg/m2). Należy nałożyć przynajmniej 2 warstwy – minimalna
grubość powłoki po wyschnięciu 2 mm. Drugą warstwę (i kolejne) nakładać, gdy pierwsza zwiąże na tyle, że nie
ulegnie uszkodzeniu. Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego (podpłytkowego) na tarasach, balkonach i w
pomieszczeniach mokrych narożniki dylatacje należy uszczelnić taśmą. Przy wykonywaniu hydroizolacji na
stabilnych okładzinach ceramicznych ich powierzchnię należy zmyć i oczyścić ze wszystkich elementów
ograniczających przyczepność oraz zagruntować preparatem. Po wyschnięciu preparatu tworzy się przezroczysta
błona tworząca warstwę sczepną, należy na nią nanieść mikrozaprawę (maksymalna przerwa technologiczna to 2
dni). Należy zawsze sprawdzić przyczepność powłoki hydroizolacyjnej do nieglazurowanych płytek, których
powierzchnia była zabezpieczana środkami pielęgnacyjnymi. W przypadku stwierdzenia niedostatecznej
przyczepności powierzchnię płytek należy mechanicznie zeszlifować. Wpusty muszą być wyposażone w
kołnierz uszczelniający (manszetę uszczelniającą). Dylatacje ścian i płyt fundamentowych (i innych w obrębie
gruntu) należy uszczelniać za pomocą taśm przyklejanych za pomocą masy KMB do wyschniętej warstwy
szlamu. Przejścia rurowe zaleca się zawsze uszczelniać z zastosowaniem kołnierzy zaciskowych. Powierzchnie
miedziane, aluminiowe i ocynkowane jak również obróbki blacharskie (np. pasy nadrynnowe) oraz inne
powierzchnie metalowe należy odtłuścić, a następnie zabezpieczyć (powlec) elastyczną żywicą reaktywną
tworząc ciągłą, bezporową powłokę. Świeżą żywicę posypać dużą ilością piasku kwarcowego do żywic o
uziarnieniu 0,7-1,2 mm. Po związaniu żywicy nadmiar niezwiązanego piasku usunąć.
DODATKOWE WSKAZÓWKI I INFORMACJE
Hydroizolację należy wykonywać od strony narażonej na oddziaływanie wilgoci/wody i wyprowadzić na
wysokość przynajmniej 30 cm powyżej otaczającego terenu. Fasety (np. na styku izolacji ławy fundamentowej
ze ścianą) wykonać ze szpachlówki uszczelniającej, zapraw typu PCC lub cementowej zaprawy klasy CS IV wg
PN-EN 998-1 (o wytrzymałości na ściskanie > 6 MPa). Promień fasety powinien wynosić ok. 5 cm. Na fasecie
wykonać powłokę hydroizolacyjną o odpowiedniej grubości. Do ochrony powłoki hydroizolacyjnej można
stosować płyty styropianowe (EPS), styrodurowe (XPS) jak również płyty ochronno-drenujące. Termoizolacja w
gruncie musi być wykonana z materiału odpornego na obciążenia mechaniczne, agresywne czynniki występujące
w gruncie oraz oddziaływanie wilgoci/wody. Należy tu stosować płyty styrodurowe (XPS) lub płyty ochronnodrenujące. Wykopy zasypywać tak, aby nie uszkodzić hydroizolacji. W przypadku bezpośredniego użytkowania
uszczelnianej powierzchni (chodzenie) należy uwzględnić warstwę ochronną (np. jastrych ochronny na warstwie
rozdzielającej z folii lub płytki okładzinowe). W przypadku wykonywania hydroizolacji typu wannowego
(odrywanych od podłoża) elementy konstrukcyjne muszą być odporne na wodę (hydroizolacja musi być
wówczas wykonana na elemencie konstrukcyjnym). Zasadniczy wpływ na skuteczność uszczelnienia ma stan i
jakość podłoża. Element konstrukcyjny musi być wolny od szkodliwych soli. Przy uszczelnieniu ściana nie
powinna być zagrożona działaniem mrozu, gdyż może to być przyczyną pęknięć i plackowatych odprysków.
Mikrozaprawa posiada dobrą wytrzymałość i po 20 godzinach (przy +23°C i 50% wilgotności względnej) dniach
może być pokrywany powłokami ochronnymi, płytkami lub tynkiem.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Narzędzia wypłukać w czystej wodzie
PIELĘGNACJA
Świeżą powłokę należy przez 3 dni chronić przed zbyt szybkim wysychaniem (np. pod wpływem promieni
słonecznych lub przeciągów powietrza) oraz opadami deszczu (np. stosując przykrycia). Unikać silnego wiatru
oraz bezpośredniego nasłonecznienia obrabianej powierzchni. Należy kierować się tu zasadami sztuki
budowlanej.
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5.8. Układanie folii PE
Folię układać zgodnie z zaleceniami producenta. Arkusze folii należy łączyć ze sobą za pomocą zgrzewania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji
technicznej.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- stosowanych materiałów, kontrolę jakości przygotowania podłoża – ocena optyczna stopnia czystości oraz
pomiar wytrzymałości na odrywanie metodą pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000,
- kontrolę bieżącą grubości wykonanej powłoki, polegającą na kontroli ilości zużycia materiału w
odniesieniu do zaleceń producenta,
- kontrola jakości wykonanej powłoki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmująca:
a) ocenę powierzchni powłoki pod kątem występowania odbarwień, nieciągłości, odspojeń,
b) pomiar przyczepności powłoki do podłoża, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni, na której wykonano zabezpieczenie
hydroizolacyjne.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji
technicznej.
8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.
8.3. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− przygotowanie podłoża,
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
− szczelność.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN ISO 527-3:1998
PN-EN ISO 4593:1999

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym
rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt.
Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie grubości metodą skaningu
mechanicznego.
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PN-EN ISO 11501:2005
PN-EN ISO 8295:2005
PN-EN-1008:2004
PN-EN 14891:2017-03
PN-EN 13967+A1:2017-05

PN-EN 1928:2002
PN-EN 12691:2018-05
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN ISO 6946:2017-10
PN-EN 13501-2:2016-07

Tworzywa sztuczne – Folie i płyty. Oznaczanie zmian wymiarów liniowych
w czasie ogrzewania.
Tworzywa sztuczne – Folie i płyty. Oznaczanie współczynników tarcia.
Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu.
Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytkami
ceramiczne mocowane klejami – Wymagania, metody badań, ocena
i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie
Elastyczne wyroby wodochronne- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwilgociowej łączeni z wyrobami z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje
i właściwości.
Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie wodoszczelności.
Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do pokryć dachowych. Określanie odporności na uderzenie.
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne.
Oddziaływania wiatru
Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metody obliczania
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków –
Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej,
z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004
Normy dotyczące systemów zapewnienia
i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów.

jakości

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji
ciepłochronnych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
Opis
45300000-0

Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6

Roboty izolacyjne.
45321000-3

Izolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem
izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową.
Materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne przegród zewnętrznych
i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z wykonaniem ocieplenia posadzki i ścian.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji
technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zakłada, że
Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą budowlaną i dlatego jego obowiązkiem jest
sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 ogólnej
specyfikacji technicznej.
Wszystkie materiały użyte do wykonania ocieplenia ścian muszą wchodzić w skład jednego systemu dociepleń i
odpowiadać wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
−
−
−
−
−
−
−
−

Posadzka piwnicy – styropian EPS 100 gr. 5 cm
Posadzka przy scenie (na stropie nad piwnicą) – polistyren ekstrudowany gr. 20 cm
Posadzka sceny drewnianej (na stropie nad piwnicą) – polistyren ekstrudowany gr. 10 cm
ściany piwnic – polistyren ekstrudowany gr. 10 cm XPS
ściany piwnic – polistyren ekstrudowany gr. 10 cm EPS 100
ściana zewnętrzna murowana – wełna mineralna gr. 10 cm 1,35 kN/m3
ściana zewnętrzna wolnostojąca – polistyren ekstrudowany XPS (przyklejany na całej powierzchni)
ściana wewnętrzna żelbetowa między strefami (kl. schodowa) oraz ściana wewnętrzna murowana (wiatrołap)
– styropian gr. 3,0 cm
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3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Technicznej i ST.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiałów
Produkt fabrycznie zapakowany jako pełna paleta może być składowany w magazynie otwartym pod warunkiem
ułożenia na utwardzonym równym podłożu. W przypadku uszkodzenia opakowania produktu lub otwarcia
opakowania produktu, w szczególności jego częściowego rozpakowania (niepełna paleta, a także rolki lub paczki
luzem), produkt musi być składowany pod zadaszeniem. W przypadku składowania produktu w magazynie
zamkniętym pomieszczenia magazynowe muszą mieć zapewnioną odpowiednią wentylację. Niezależnie od
powyższych postanowień produkt winien być składowany w miejscu suchym.
W szczególności produkt nie może być podmywany przez wodę, ani też być składowany w miejscu, w którym
zbiera się woda. W przypadku produktu w paletach – palety nie mogą być układane jedna na drugiej z uwagi na
ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wszelkie czynności dotyczące produktu powinny być
przeprowadzane za pomocą przeznaczonego do tego celu sprzętu. Czynności te należy wykonywać ze
szczególną starannością, tak by nie uszkodzić produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zarówno opakowania
zbiorczego (paleta), wielopaka (składowa palety), jak i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Transport
produktów musi odbywać się pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wystających ostrych krawędzi.
Przewóz należy przeprowadzać w taki sposób aby produkt nie został uszkodzony, w szczególności aby nie
przemieszczał się podczas jazdy.
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one zużyte) były
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie 5
ogólnej specyfikacji technicznej.
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5.2. Warunki przystąpienia do robót
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową.
Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. Warstwy ocieplające winny
być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź
z innych źródeł.
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z Dokumentacją projektową. Płyty
w warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy
większej ilości warstw płyt.
Wymogi fizyko - chemiczne
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.) . Podłoże nie może być
wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu
wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu
(np. w wyniku kontaktu gips/cement).
Wymogi geometryczne
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi,
przedstawione w niektórych punktach ST. W przypadku niespełnienia wymogów geometrycznych, podłoże
należy przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinien być zgodny z aprobatami technicznymi
przyjętego systemu.
Warunki atmosferyczne ( prace zewnętrzne):
Roboty dociepleniowe należy rozpocząć po okresie letnim w trakcie, którego ściany będą schnąć po zimie
i wiośnie. Jeżeli ściany – zwłaszcza elewacja północna - nie wyschną, pod koniec lata należy je dodatkowo
osuszyć, by warstwa izolacji nie zamknęła wilgoci w ścianie konstrukcyjnej. Po osuszeniu można przystąpić do
robót dociepleniowych.
Prace można prowadzić wyłącznie przy pogodzie bezdeszczowej w temp. od +5℃ do +25℃.
Do docieplenia należy zastosować kompletny zestaw materiałów zgodnie
systemu Aprobatą Techniczną ITB.

z odpowiednią dla wybranego

5.3. Ocieplanie mostków termicznych
Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są:
− styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami budynków na styku ścian
osłonowych i nośnych,
− wieńce i nadproża,
− stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji,
− połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze ścianami
konstrukcyjnymi i stropami,
− przerwy dylatacyjne.
Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektową
i detalami. Zaleca się, aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody. Mostki powinno
ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to jedynie możliwe
rozwiązanie.
5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych
Ocieplanie posadzek należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno być położone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału
izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych
spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.
5.5. Wykonywanie izolacji pionowych ze styropianu
Styropian należy mocować do ściany za pomocą kołków z trzpieniem plastikowym, minimalizującym mostki
cieplne. Talerzyk kołka zagłębiony w styropianie na min. 4 cm. Ewentualne przerwy w styropianie należy
szczelnie uzupełnić klinami lub pianką poliuretanową. Płyty styropianowe należy kleić co najmniej obwodowo.
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) należy kleić do izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z
zaleceniami producenta. Płyty powinny w miejscach łączeń ściśle do siebie przylegać, bez pozostawienia
szczelin. W strefie cokołowej budynku, ponad poziomem terenu płyty izolacyjne należy dodatkowo mocować za
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pomocą talerzy montażowych z tworzywa sztucznego, rozmieszczanych zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta. Nie należy stosować łączników mechanicznych poniżej poziomu terenu.
Wszystkie zastosowane materiały zapewniające odpowiednią izolacyjność cieplną budynku powinny posiadać
rekomendację lub certyfikat ITB. Po wykonaniu robót budowlanych zaleca się sprawdzenie jakości robót kamerą
termowizyjną.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji
technicznej.
6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały
i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości
technicznych na podstawie badań doraźnych.
W szczególności powinna być oceniana:
− równość powierzchni płyt,
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
− wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),
− wilgotność i nasiąkliwość,
− naprężenia ściskające płyt,
− klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Ocena podłoża
Wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia
właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża.
Kontrolę wykonywać można przy pomocy poniższych metod oceny podłoża.
Tabela 1. Metody oceny podłoża
Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia,
Próba odporności na
ścieranie
piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu.
Próba odporności na
Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić
skrobanie lub zadrapanie
zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok.
Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności
Próba zwilżania
podłoża.
Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od
Test równości i
płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównanie
gładkości
otrzymanych wyników z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np.
konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.).
Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni
miarodajne i obiektywne dla całego obiektu (1 raz na 20 m2 powierzchni ścian).
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:
− przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – w
zakresie koniecznym),
− przyklejenia płyt termoizolacyjnych,
− osadzenia łączników mechanicznych.
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu
i szerokości spoin. Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych
z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników).
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia obmiaru robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji
technicznej.
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Jednostka obmiarowa:
− powierzchnię ociepleń oblicza się w m2,
− przymocowanie dyblami płyt styropianowych oblicza się w szt.
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń.
8.3. Zgodność robót z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny
wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
−
−
−
−
−

zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
rodzaj zastosowanych materiałów,
przygotowanie podłoża,
prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome
lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 13172:2012
PN-EN ISO 9229:2007
PN-EN 13163+A2:2016-12
PN-EN ISO 10211:2017-09
PN-EN ISO 13789:2017-10
PN-EN ISO 6946:2017-10

Wyroby do izolacji cieplnej – Ocena zgodności
Izolacja cieplna – Słownik
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie – Specyfikacja
Mostki cieplne w budownictwie – Strumienie ciepłą i temperatury
powierzchni – Obliczenia szczegółowe
Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki przenoszenia
ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania
Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła – Metody obliczania

Instrukcje wybranych producentów.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie
polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
Opis
45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej.
45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262400-5

Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiał podstawowy – materiał służący do wbudowania na trwałe w wykonywaną konstrukcję.
Materiał pomocniczy – materiał bądź wyrób niezbędny w celu prawidłowego wykonania robót w ramach procesu
technologicznego, związanego z wykonaniem wyrobu – elementu konstrukcji.
Wyrób – efekt końcowy prawidłowo zrealizowanego procesu technologicznego związanego z wykonaniem danego
elementu konstrukcyjnego.
Zabezpieczenie antykorozyjne – zabieg technologiczny mający na celu zabezpieczenie elementu gotowego przed
oddziaływaniem czynników zewnętrznych wywołujących fizyczne lub chemiczne niszczenie tegoż elementu.
Dostawa elementu gotowego – zakres czynności związanych z zapakowaniem, bądź innym zabezpieczeniem
wyrobu gotowego przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie jego przemieszczania, załadunkiem na
odpowiednie środki transportu, przewóz do miejsca wbudowania lub zainstalowania elementu jego rozładunek oraz
wszelkie czynności związane z dokonaniem stosownych odpraw celnych bądź innych czynności natury prawnej lub
urzędowej a niezbędnych w celu przeniesienia prawa własności elementu z dostarczającego na odbiorcę
(Zamawiającego).
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wszystkich konstrukcji stalowych
określonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji. Ogólne zasady dotyczące materiałów
podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.
1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące
informacje:
1) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy.
2) Program badań oraz protokoły z badań dotyczących kontroli jakości połączeń poszczególnych
elementów konstrukcji, kontroli jakości zabezpieczenia antykorozyjnego i innych.
3) Aprobaty techniczne materiałów i wyrobów wbudowywanych na stałe w konstrukcję budowli
stanowiącej przedmiot umowy.
4) Deklaracje zgodności z podstawowym dokumentem odniesienia dla poszczególnych partii
materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę z przeznaczeniem do wbudowania.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania omówiono w punkcie 2 ogólnej
specyfikacji technicznej.
Szczegóły zgodnie z dokumentacją projektową.
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2.2. Wymagania szczegółowe
PODPIWNICZENIE SCENY LETNIEJ
Elementy stalowe – stal: 18G2, A-IIIN (BSt500), stal kształtowa: St3SX.
Elektrody ER-146
Śruby M20 co 50 cm.
Kotwy chemiczne
ZADASZENIE SCENY LETNIEJ
Elementy stalowe – stal: St3S, BSt500S
Elektrody ER-146
Kotwy o średnicy 40 mm (gwint M35) ze stali BSt500S
Blacha gr. 20-30 mm
2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy stalowe malowane proszkowo.
Konstrukcję stalową zadaszenia sceny należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Malowanie proszkowo na kolor
czerwony – okręgi i na biało – promienie.
Kolejność
warstw
1
I
II
III

Nazwa wyrobu

Grubość w µm
3

Zużycie
teoretyczne
l/m2
4

Grubość w µm
5

50

0,11

50

40

0,08

-

40

0,07

40

Powierzchnie

2
Tiksotropowa gruntofarba poliuretanowa
dwuskładnikowa
Tisotropowa gruntoemalia poliuretanowa
dwuskładnikowa międzywarstwowa
Tisotropowa emalia poliuretanowa
dwuskładnikowa

Renowacja

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Sprzęt i maszyny używane przez Wykonawcę do transportu materiałów i urządzeń, niezbędnych przy realizacji
prac związanych z transportem, montażem i demontażem zamknięcia remontowego musi bezwzględnie spełniać
wymogi odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów o ruchu drogowym (w
przypadku maszyn samobieżnych poruszających się po drogach publicznych). Stosowane maszyny i urządzenia
muszą bezwzględnie posiadać określone prawem dokumenty dopuszczające do wykonywania rodzajów pracy,
do których Wykonawca zamierza je zastosować, a ich typ i rodzaj należy wyspecyfikować w planie organizacji
pracy.
3.2. Wymagania szczegółowe
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania pełnego zakresu prac związanych z warsztatowym wykonaniem
konstrukcji stalowych oraz transportem elementów konstrukcji oraz wyrobów gotowych pozostawia się do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy, przy zachowaniu odnoszącego się do
tych drugich wymogu bezwzględnego spełnienia warunków wyspecyfikowanych w punkcie 3.1. niniejszej ST,
dotyczących dopuszczenia stosowanych maszyn do użytku. Bezwzględnie koniecznym jest również spełnienie
warunku nieprzekraczania dopuszczalnych obciążeń na drogach państwowych i lokalnych znajdujących się w
obrębie realizowanych prac. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
3.3. Sprzęt do robót spawalniczych
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i
dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio
urządzone gdyż spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów
atmosferycznych. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Dostawa może
odbywać się dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomocą
dźwigu.
4.2 Wymagania szczegółowe
Elementy i wyroby gotowe oraz materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład
przedmiotowych robót można przewozić dowolnymi środkami transportu dobranymi przez Wykonawcę i
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem
zachowania warunku nie przekraczania dopuszczalnych nacisków na oś dla określonych kategorii dróg oraz
obciążeń obiektów mostowych i przepustów (obowiązek ustalenia możliwości realizacji poszczególnych
rodzajów transportu spoczywa na Wykonawcy). Wykonawca jest bezwzględnie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wynikłe w efekcie zaniedbań związanych z nieprzestrzeganiem stosownych, obowiązujących w tym
zakresie przepisów.
Transportowane elementy i wyroby gotowe należy przewozić w sposób eliminujący ryzyko ich uszkodzenia lub
deformacji w trakcie transportu i rozładunku. Należy zatem je transportować poukładane na odpowiednich
przekładkach eliminujących możliwość zarysowania powłok antykorozyjnych wykonanych w warsztacie, w
którym konstrukcje i wyroby zostały wykonane. Ładunek w trakcie przewozu należy bezwzględnie zabezpieczyć
przed możliwością przemieszczania się po powierzchni załadowczej a w trakcie rozładunku przy użyciu sprzętu
używać zawiesi i taśm z włókien naturalnych lub syntetycznych bądź okładzin gumowych zabezpieczających
przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie 5
ogólnej specyfikacji technicznej.
Długości wszystkich elementów sprawdzić na budowie.
Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać atest ITB.
Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami BHP, wymogami
realizacji i odbioru robót ogólnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
W wypadku wątpliwości oraz sytuacji nie przewidzianej projektem powiadomić autora opracowania.
5.2. Zadaszenie sceny letniej – wytyczne wykonawcze
Konstrukcję dachu stanowią elementy o układzie obwodowym i promienistym, mocowane do słupa głównego,
za pomocą cięgien rurowych. Stal St3S.
Na konstrukcję dachu składają się belki obwodowe O-1/2/3/4 o przekroju skrzynkowym spawanym 25x60 cm
(belka skrajna O-1) oraz 25x45 cm (belki wewnętrzne), grubość ścianki 8 mm. Podział na elementy montażowe
wg rysunku. Przekrój w 4 klasie wymaga stosowania żeber podporowych podwójnych i żeber pośrednich co max
100 cm dla O-1 i co max 80 cm dla O-2/3/4. Spawy ciągłe doczołowe na V. Stal St3S.
Belki obwodowe połączone są z belkami promienistymi S-1 o przekroju skrzynkowym spawanym 12x35 cm, o
grubości środników 10 mm i grubości półek 16 mm. Belki odcinkowe, proste, łączone z elementami
dochodzącymi czołowo. Spawy ciągłe doczołowe na V. Stal St3S.
Na wierzchu konstrukcji kołowej należy zamontować blachy węzłowe pod mocowanie cięgien. Spoiny
pachwinowe obwodowe. Grubości blach 16-30 mm w zależności od położenia. Stal St3S.
Cięgna rurowe okrągłe Ro88.9 o grubości ścianki 10 mm, 8 mm i 6 mm, zakończone blachami gr. 16-30 mm w
zależności od położenia, pod otwory w blachach węzłowych. Łączone ze słupem i konstrukcją kołową za
pomocą śrub M20-M36 kl.8.8 w zależności od położenia cięgna. Stal St3S.
W płaszczyźnie zadaszenia wykonać stężenia prętowe o średnicy 16 mm. Stal St3S.
Słup główny stalowy rurowy okrągły zbieżny, o średnicy dolnej 1830 mm i górnej 1300 mm oraz grubości
ścianki 40 mm. Stal St3S. Mocowany do trzonu żelbetowego piwnicy za pomocą 60 kotew o średnicy 40 mm
(gwint M36) – stal BSt500S. Blacha podstawy gr. 50 mm i żeberka wzmacniające zewnętrzne i wewnętrzne gr.
20-30 mm. Dodatkowo obejmy wewnętrzne zamykające obwodowe gr. 20 mm. U dołu słupa otwór rewizyjny
60 x 90 cm obrobiony żebrami gr. 20 mm obwodowo – wzmocnienie płaszcza. W części styku z konstrukcją
kołową wykonać kołnierz wzmacniający zewnętrzny i wewnętrzny z blach gr. 20- 25 mm. Spoiny ciągłe
czołowe na V. W części górnej wykonać głowicę pod mocowanie cięgien z blach gr. 20-30 mm. Koniec słupa
zamknąć blachą górną oraz wykonać lekką obróbkę ze stali nierdzewnej. W poziomie górnym płaszcza wykonać
otwory wentylacyjne o średnicy ok.35 cm – obrobić i wzmocnić. Stal St3S. Słup w całości prefabrykowany.
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Przyjęto kategorię korozyjności C3 (średnia) - atmosfery miejskie i przemysłowe, średnie zanieczyszczenie
tlenkiem siarki, obszary przybrzeżne o małym zasoleniu.
Uwaga: Belki obwodowe podzielone na części montażowe wg częsci rysunkowej, spawane czołowo na
budowie. Cięgna i stężenia montowane na budowie.
5.4. Wymagania ogólne montażu konstrukcji stalowych
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, konstruktor
winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Architekta i Inspektorów Nadzoru.
Generalny Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż konstrukcji można
przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóźnienia
lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu
budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy
produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów
przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - ostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
osłonami.
Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich środków
ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani
pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach
aniżeli młotem mechanicznym.
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły lub
palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, cięcia
wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne
pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać.
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyszcić
szczotką lub piaszczarką.
Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy
poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z ziaren
spawalniczych i nie malować (chyba że Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia).
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, niewłaściwe
manewrowanie operatorów sprzętu), Generalny Wykonawca jest uważany za jedynego odpowiedzialnego i
winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty.
Roboty prowadzić należy pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej oraz przepisów w jej zakresie. Przed podjęciem realizacji konstrukcji zaleca się sprawdzić warunki
montażu i przyjęte wymiary w naturze w celu eliminacji różnic wymiarowych. W przypadku pasowania
elementów na montażu, ubytki ochrony antykorozyjnej należy uzupełnić.
5.5. Montaż elementów stalowych
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny być
oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność
przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i
materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu
przeciążona lub trwale odkształcona.
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy
wykonywać ze stali o takich samych właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym
nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie
konieczności rozwiercać.
5.6. Wykonanie nadproża
Nad wykuwanym otworem w ścianie konstrukcyjnej należy wykonać nowe nadproże z dwóch dwuteowników
stalowych.
W celu wykonania nadproża z belek stalowych, w pierwszej kolejności należy wykonać podstemplowanie
odciążające pod stropem zaraz przy ścianie, następnie wykuć z jednej strony bruzdę poziomą nad przyszłym
otworem powiększoną o wymagane oparcie belki, na głębokość odpowiadającą szerokości półki belki z zapasem
na tynk, wysokość belki naproża + 2 cm i długość taką, aby oprzeć stabilnie belkę na ścianie (ok. 25-30 cm).
Osadzić belkę stalową nadproża, zaklinować klinami stalowymi i przestrzeń między górą belki a górą wykutego
otworu szczelnie wypełnić upchaną zaprawą cementową, belkę owinąć siatką Rabitza, po związaniu zaprawy
czynności należy powtórzyć z drugiej strony ściany. Po zamontowaniu belek należy je połączyć przewiązkami
co ok 40 cm (przewiązki stosować przy belkach nieobciążonych) lub śrubami M12 co 40 cm, belki
wyszpałdować cegłą. Po stwardnieniu zaprawy i betonu można wykuć otwory w ścianach nośnych. Belki
spawać do matek zatopionych w poduszkach betonowych przygotowanych wcześniej w ścianach.
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5.7 Cięcie
Brzegi elementów stalowych po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i
rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
5.8. Połączenia spawane
Technologia spawania wg wykonawcy
5.9. Połączenia na śruby
Długość śrub powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. Nakrętki i łby śrub
powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. Powierzchnie
gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. Śruba w
otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.
5.10. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przygotowanie podłoża
Metodą strumieniowo-ścierną czyścić powierzchnię do stopnia przygotowania Sa2 1/2 wg PN-ISO-8501-1 przy
renowacji całkowitej dopuszczamy stopień przygotowania Sa2 wg PN-ISO 8501-1
Nakładanie przy zabezpieczeniu nowych obiektów oraz przy renowacji całkowitej
Na przygotowaną jw. powierzchnię nałożyć natryskiem hydrodynamicznym pierwszą warstwę rozpoczynając
nakładanie od krawędzi
Po min. 8 godz. nałożyć drugą warstwę
Następnego dnia nałożyć trzecią warstwę nawierzchniową (całość zabezpieczenia wymaga kondycjonowania co
najmniej 72 godz. w temp. powyżej 15 st. C)
W przypadku nowych konstrukcji spawanych w czasie montażu, powierzchnię spoin montażowych i pasa
przyspoinowego oczyścić do wymaganego stopnia przygotowania Sa2 ½, bezpośrednio po oczyszczeniu nałożyć
na te miejsca poszczególne warstwy systemu
W przypadku, gdy założenia projektowe przewidują nakładanie warstwy nawierzchniowej dopiero po montażu,
całą powierzchnię należy oczyścić z zanieczyszczeń powierzchniowych, a następnie natryskiem
hydrodynamicznym nałożyć ostatnią – 3 warstwę.
Uwaga. W razie konieczności dopuszcza się nakładanie wszystkich warstw za pomocą pędzla, kolejne
warstwy nakładać po wyschnięciu warstwy poprzedniej
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji
technicznej. Szczegółowe wymagania dotyczące przeprowadzenia ocen, badań i odbiorów stalowych konstrukcji
budowlanych określa norma PN-EN 1990:2004. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości
robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości
robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia
budowlane.
6.2. Kontrola jakości w trakcie wytwarzania konstrukcji
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
− wymiary i kształt dostarczonego materiału,
− właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału,
− wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy,
− prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe,
− jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania,
− jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej,
− wymiary wykonanych elementów montażowych,
− kształt wykonanych elementów montażowych,
− jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją i przeciwpożarowe, a w szczególności
sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok zabezpieczających.
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6.3. Kontrola jakości w trakcie montażu konstrukcji
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
− osadzenie elementów kotwiących w podporach,
− rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome,
− połączenia montażowe.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej.
Jednostką wykonania konstrukcji stalowych jest tona.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru
końcowego – wg opisu jak niżej:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiór końcowy.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości i jakości. Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i
badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem oraz
obowiązującymi normami technicznymi (PN, EN-PN).
W szczególności powinny być sprawdzone:
− podpory konstrukcji,
− odchyłki geometryczne układu,
− jakość materiałów i spoin,
− stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,
− stan i kompletność połączeń.
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej:
− przedmiot i zakres odbioru,
− dokumentacje określająca komplet wymagań,
− dokumentacje stwierdzająca zgodność wykonania z wymaganiami,
− protokoły odbioru częściowego,
− parametry sprawdzone w obecności komisji,
− stwierdzone usterki,
− decyzje komisji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w punkcie 9 ogólnej specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1990:2004
PN-EN 1991-3:2009
PN-EN 1993-1
PN-EN 1993-5
PN-EN 10025-2:2007
PN-EN 10025-3:2007
PN-EN 10025-4:2007

Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji
Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 3: Oddziaływania
wywołane dźwignicami i maszynami
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 3: Warunki
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 4: Warunki
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
walcowaniu termomechanicznym
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PN-EN 10025-5:2007
PN-EN 10025-6+A1:2009
PN-EN 10088-1:2014-12
PN-EN ISO 9606-1:2017-10
PN-EN ISO 15614-1:2007-08
PN-EN ISO 15613:2006
PN-EN ISO 14731:2008
PN-EN ISO 3834-2:2007
PN-EN ISO 3834-3:2007
PN-EN ISO 3834-4:2007

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 5: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 6: Warunki
techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności
w stanie ulepszonym cieplnie
Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: Stale
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie
technologii spawania - Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz
spawanie łukowe niklu i stopów niklu
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Kwalifikowanie
na podstawie przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania
Nadzorowanie spawania -- Zadania i odpowiedzialność
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 2:
Pełne wymagania jakości
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 3:
Standardowe wymagania jakości
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 4:
Podstawowe wymagania jakości

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z pracami murowymi przy użyciu bloczków silikatowych, które zostaną wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie
polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria

Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej.

45200000-9

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45260000-7
45261000-4

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty.

45262500-6

Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy
na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki
budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową.
Konstrukcja murowa nie zbrojona – konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy użyciu
zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie – konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy
użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,
Ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane
i przenosi obciążenia,
Ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wykonaniem ścian zewnętrznych grubości 24cm z bloczków wapienno piaskowych,
- wykonaniem ścianek działowych pełnych o grubości 12cm z bloczków wapienno-piaskowych,
- wykonaniem ścian wewnętrznych grubości 24cm z bloczków wapienno piaskowych,
- wykonaniem ścian wewnętrznych grubości 24cm z cegły bloczków wapienno piaskowych,
- obudowy szachów instalacyjnych grubości 12cm z bloczków wapienno piaskowych,
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest
profesjonalną, wykwalifikowaną firmą budowlaną i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy technicznej.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 ogólnej
specyfikacji technicznej.
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2.2. Wymagania szczegółowe
Bloczki wapienno - piaskowe
Nazwa wyrobu

Wymiary
dł x szer x wys
[mm]

Ilość
cegieł
na 1m2
muru

Ilość
cegieł
w 1m3
muru

Masa
[kg]

Klasa
wytrzymałości
[MPa]

Gęstość
objętościowa
[kg/dm3]

Zużycie
zaprawy na
1m2 muru
(gr. spoiny
2 mm)
[litry] [kg]

bloki na grub.
Ściany „12“cm
bloki na grub.
Ściany „24“cm

333 x 120 x 198

15,0

125,0

10,8

15, 20

1,39

1,7

2,2

333 x 240 x 198

15,0

62,5

22,1

15, 20

1,40

3,4

4,5

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3,5 i 7 MPa – wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła
betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
na budowie),
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa – wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną
recepturą przez Inspektora nadzoru.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5st.C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
Zaprawa cienkowarstwowa
Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów murowych na cienkie spoiny
grubości od 1 do 3 mm.
Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i
przygotowanej mieszanki suchej.
Mieszanka taka składa się ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0 mm oraz z dodatków i domieszek
technologicznych.
Mieszanka sucha poza cementem może zawierać również spoiwo wapienne. Najczęściej są stosowane domieszki
uplastyczniające i zwiększające przyczepność zaprawy do podłoża.
Zaprawa może być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków i bloczków wg zasad
określonych w PN-B/03002/1999. Większość zapraw jest przeznaczona do murowania ścian wewnętrznych w
pomieszczeniach w środowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia murów zewnętrznych, nadziemnych
otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed bezpośrednim oddziaływaniem wody opadowej i
mrozu
Tolerancje wymiarowe elementów murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie powinny
przekraczać w przypadku wysokości i płaskości ±1,5 mm (zalecane ±1,0 mm).
Woda zarobowa do betonu
Stosować wodę zgodnie z PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Prawidłowe wprowadzenie robót murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzętu i narzędzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn zaleca się stosować:
− pion murarski,
− łatę murarską,
− poziomnicę uniwersalną,
− łatę kierunkową,
− warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,
− sznur murarski,
− kątownik murarski,
− wykrój.
Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym zaleca się stosować:
− kastrę na zaprawę,
− zafel do zaprawy,
− szkopek do wody,
− palety na elementy murowe,
− wiadra.
Do obróbki elementów murowych zaleca się stosować:
− młotek murarski,
− oskard murarski,
− przecinak murarski,
− puckę murarską,
− drąg murarski,
− szlifierkę kątową.
Do murowania zaleca się stosować:
− kielnię murarską,
− gilotyna - do przycinania bloków do żądanego wymiaru,
− piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym,
− dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków,
− kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków,
− kotwa do murów szczelinowych PK 31 – do łączenia warstwy konstrukcyjnej z warstwą elewacyjną,
− rusztowania.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport elementów murowych
Właściwości materiałów budowlanych zależą od samych cech produktu oraz od właściwego składowania
i transportu. Wyroby i materiały konieczne do wznoszenia murów z bloczków silikatowych należy
transportować i składować w sposób zapewniający niewystąpienia uszkodzeń mechanicznych oraz powstania
zawilgoceń. Bloczki silikatowe powinny być dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na
paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w trzech warstwach na równym i
twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. Palety mogą być rozładowywane przez samochody
samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. W transporcie wewnętrznym palet
pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był
zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie 5
ogólnej specyfikacji technicznej.
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Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i
sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy
wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być
wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0st.C.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub
papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:
− zakończyć roboty stanu surowego,
− oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
− sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.
5.3. Murowanie ścian
Spoiny w murach:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna
10 mm
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna
przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5- 10 mm.
Stosowanie połówek i bloczków ułamkowych
- liczba bloczków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby
cegieł.
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków bloczków (np. bloczków nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru.
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z bloczków o grubości różniącej się więcej
niż 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
Ścianki działowe
W ściankach działowych o grubości L bloczków i wysokości powyżej 2,5 m stosować zbrojenie z bednarki lub z
prętów okrągłych w co 4 spoinie. Zbrojenie zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykonania w
ścianie otworu drzwiowego, również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany.
5.4. Docinanie elementów murowych
Gdy długość ściany wymaga docinania elementów murowych do innych rozmiarów niż całkowita długość
bloczka to zabieg ten można przeprowadzić przy użyciu szlifierki kątowej, przecinarki stolikowej lub gilotyny.
Niektórzy dostawcy oferują elementy połówkowe, o długościach zmniejszonych o połowę w stosunku do oferty
handlowej. Elementy takie stosuje się głównie w narożach ścian oraz w miejscach połączenia ścian wzajemnie
prostopadłych. W wypadku zastosowania w środku długości ściany elementów połówkowych do bloczków
bazowych nie jest spełniony warunek na minimalną długość przewiązania. Prawidłowe wiązanie elementów
murowych musi być zatem zapewnione np. przez zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych muru.
Zbrojenie powinno być zgodne z normą PN-EN 845-3:2013-10 i posiadać Aprobatę Techniczną ITB lub inny
certyfikat dopuszczający do stosowania w budownictwie. Elementy połówkowe zaleca się stosować na krawędzi
ściany, wówczas zazwyczaj nie ma problemów z długością przewiązania. Z uwagi na wyeliminowanie ryzyka
wystąpienia zarysowań od skurczu i odkształceń termicznych zaleca się docinane elementy o długościach
zapewniających prawidłowe przewiązanie sytuować w odległości 1 od krawędzi ściany.
Bloczki silikatowe mogą być murowane na zwykłe lub cienkie spoiny oraz z wypełnionymi lub
niewypełnionymi spoinami czołowymi. Podczas murowania należy stosować się do instrukcji stosowania
zapraw fabrycznych, a w przypadku wytwarzania zapraw na budowie do zaleceń zawartych w normie
PN-B-10104:2014-03. Spoiny wsporne i pionowe wykonane z użyciem zapraw zwykłych i zapraw lekkich
powinny mieć rzeczywistą grubość nie mniejszą niż 6 mm i nie większą niż 15 mm, a spoiny wsporne
i pionowe wykonane z zaprawy do cienkich spoin, powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,5 mm i nie większą
niż 3 mm. Spoiny pionowe można uważać za wypełnione, jeśli zaprawa znajduje się na całej wysokości spoiny i
szerokości powyżej 40 % szerokości elementu murowego.
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5.5. Bruzdy i wnęki w ścianach
W ścianach z bloczków silikatowych nie zaleca się wykonywania bruzd i wnęk. Czasem jednak konieczne jest
poprowadzenie instalacji w bruzdach lub wnękach. Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych podano
w tablicy 1, natomiast bruzd poziomych i ukośnych w tablicy 2.
Tabela 1. Dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk pionowych w murach z bloczków silikatowych
Bruzdy i wnęki wykonywane w gotowym
Bruzdy i wnęki wykonywane w trakcie
murze
wznoszenia muru
Grubość ściany
Minimalna
Maksymalna
Maksymalna
Maksymalna
mm
wymagana grubość
głębokość
szerokość
szerokość
ściany
mm
mm
mm
mm
80
10
100
70
300
115, 120, 150
30
125
90
300
175, 180
30
150
140
300
240*
30
200
215
300
* Pionowe bruzdy, które nie sięgają dalej niż na 1/3 wysokości ściany ponad stropem, mogą mieć głębokość do
80 mm i szerokość do 120 mm.
UWAGA 1 – Zaleca się, aby odległość w kierunku poziomym sąsiednich bruzd lub od bruzdy do wnęki lub
otworu była nie mniejsza niż 225 mm.
UWAGA 2 – Zaleca się aby odległość w kierunku poziomym między sąsiednimi wnękami, jeżeli występują po
tej samej stronie ściany lub po obu stronach ściany lub od wnęki do otworu, była nie mniejsza niż dwukrotna
szerokość szerszej z dwóch wnęk.
UWAGA 3 – Zaleca się, aby łączna szerokość pionowych bruzd i wnęk nie przekraczała 0,13 długości ściany.
Tabela 2. Dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk poziomych i ukośnych w murach z bloczków silikatowych
Maksymalna głębokość
mm
Grubość ściany
mm
Długość bez ograniczeń
Długość ≤ 1250
mm
mm
80
0
0
115, 120, 150
0
15
175, 180
10
20
240
15
25
UWAGA 1– Odległość pozioma między końcem bruzdy a otworem powinna być nie mniejsza niż
500 mm.
UWAGA 2 – Odległość pozioma między przyległymi bruzdami o ograniczonej długości, niezależnie od tego, czy
występują po jednej czy po obu stronach ściany, powinna być nie mniejsza niż dwukrotna długość dłuższej bruzdy.
UWAGA 3 – W ścianach o grubości co najmniej 175 mm, dopuszczalną głębokość bruzdy można zwiększyć o 10
mm, jeżeli bruzdy są wycinane maszynowo na wymaganą głębokość. Jeżeli maszynowo wycina się bruzdy o
głębokości do 10 mm, można wycinać je z obu stron pod warunkiem, że grubość ściany wynosi 240 mm.
UWAGA 4 – Zaleca się, aby szerokość bruzdy nie przekraczała połowy grubości ściany w miejscu bruzdy.
Każda pozioma i ukośna bruzda powinna być położona w okolicy jednej ósmej wysokości ściany w świetle
pomiędzy stropami licząc od góry lub od dołu ściany. W wypadku, gdy podane w tablicach 1 i 2 dopuszczalne
wymiary bruzd muszą być przekroczone konieczne jest obliczeniowe sprawdzenie nośności ściany na obciążenia
pionowe oraz ścinanie i zginanie. W obliczeniach należy uwzględnić zredukowane wnękami i bruzdami pole
przekroju ściany.
5.6. Połączenia ścian z inną konstrukcją
Połączenie ścian nośnych i działowych wykonuje w postaci przewiązania muru, łączników lub zbrojenia
przedłużonego. Ponieważ ściany nośne wykonuje się najczęściej przed ścianami działowymi połączenie realizuje
się najczęściej przez łączniki LP30 lub LK1, LK2. Łączniki powinny być zgodne z wymogami
PN-EN 845-1:2013-11.
W przypadku, gdy ściana murowana styka się ze ścianą żelbetową, w miejscach styku należy wykonać
przewiązanie prętami ze stali ocynkowanej, o śr. 6mm. Pręty wklejać na odpowiedni klej w otwory o głębokości
15cm, wiercone w ścianie żelbetowej, w każdym pionie po jednym pręcie co piątą spoinę.
W przypadku, gdy ściana murowana licuje się ze ścianą żelbetową należy uwzględnić grubość wykończenia
(tynku) i murować z odpowiednim cofnięciem tak by otynkowana ściana murowana licowała się z nietynkowaną
ścianą żelbetową (nie dotyczy sytuacji, gdy na ścianę przychodzi wełna mineralna).
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5.7. Pielęgnacja muru
Nowo wznoszone mury, do czasu pełnego związania zaprawy, należy poddać pielęgnacji. Ściany należy
zabezpieczyć przed deszczem bezpośrednio padającym na konstrukcję oraz przed wypłukaniem zaprawy ze
spoin i przed cyklicznym zamaczaniem i wysychaniem. Można to uzyskać przez okrycie folią budowlaną i
zabezpieczenie jej przed zerwaniem przez wiatr. W czasie intensywnego deszczu należy wstrzymać roboty
murarskie i wykończeniowe, a mury, elementy murowe, zaprawę oraz świeże wykończenie należy osłonić. W
celu uniknięcia uszkodzeń świeżo wykonanej i wykończonej konstrukcji murowej na skutek cyklicznego
zamrażania/rozmrażania należy ją zabezpieczyć przez przesłonięcie lub zainstalowanie tymczasowego
ogrzewania. Nowo wzniesione konstrukcje murowe należy chronić przed niską wilgotnością oraz przed
wysychaniem na skutek działania wiatru i wysokiej temperatury. Elementy te powinny być utrzymane w stanie
wilgotnym, aż cement w zaprawie ulegnie hydratacji. Efekt ten uzyskać można przez przesłonięcie muru folią
budowlaną.
Narażone na uszkodzenia mechaniczne krawędzie zewnętrzne narożników ścian i otworów, cokoły i inne
wystające elementy należy odpowiednio osłonić przed uszkodzeniem i zaburzeniem, biorąc pod uwagę:
− inne roboty będące w trakcie wykonywania oraz dalsze procesy budowlane;
− aktywność związaną z ruchem na budowie;
− beton układany na wyższych kondygnacjach;
− stosowanie rusztowań i prowadzone z nich roboty budowlane.
Wykonaną konstrukcję murową należy osłonić przed robotami budowlanymi, które mogą zaplamić
powierzchnię licową muru lub zanieczyścić spoiwem w trakcie przyszłych prac tynkarskich.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i ST. W czasie wykonywania odbioru
robót murarskich należy przeprowadzić badania celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące jakości wykonania robót.
Do badań takich zalicza się:
− badania zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
− badania jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
− ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty murowe,
− badania jakości wykonania robót murowych.
6.2. Tolerancje
Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania robót murowych:
− Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie więcej niż 6 mm/1 m oraz nie więcej niż 10 mm na całej
długości i wysokości pomieszczenia.
− Odchylenia powierzchni i krawędzi pionowych od pionu - nie więcej niż 6 mm/1 m oraz nie więcej niż
10 mm na całej wysokości pomieszczenia.
− Odchylenia krawędzi poziomych i pionowych od linii prostej nie więcej niż 10 mm/1 m oraz nie więcej niż
jedno takie odchylenie na całej długości łaty.
− Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie nie więcej niż 5 mm/1 m i
nie więcej niż 10 mm na całej długości pomieszczenia.
6.3. Wymagania dotyczące materiałów
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, należy prowadzić zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na
podstawie tych zaleceń przeprowadza się:
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno ono 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 ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią
arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach,
− sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – należy przeprowadzać
przez oględziny,
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sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne
i pomiar z dokładnością do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na długości ściany. W przypadku
rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie,
z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – należy
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,
sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm;
badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową,
sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich
pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą, a przy budynkach o długości ponad
50 m niwelatorem,
sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów – należy
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 można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną
i przymiarem z podziałką milimetrową,
sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw dylatacyjnych –
należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją projektową
i niniejszą specyfikacją techniczną,
sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny
i stwierdzenie zgodności z wymaganiami,
sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów
i prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych oraz
kominków.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej.
Jednostką obmiaru jest wykonanie m2 ściany z bloczków silikatowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji
technicznej. W wyniku odbioru należy sporządzić:
− częściowy protokół odbioru robót,
− protokół odbioru robót zanikających,
− wpis do dziennika budowy,
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami ST i Dokumentacją Projektową.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 459-1:2015-06
PN-EN 13139:2003
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05
PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN ISO 6946:1998PZ
PN-EN 1990:2004
PN-EN 1991-1-1:2004
PN-EN 1991-1-6:2007

Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
Kruszywa do zaprawy
Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i
reguły dla budynków
Ochrona cieplna budynków - Wymagania i obliczenia
Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania
ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w
budynkach
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-6: Oddziaływania
ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji
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PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1991-1-5:2005

Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania
ogólne - Obciążenie śniegiem
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania
ogólne - Oddziaływania wiatru
Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-5: Oddziaływania
ogólne - Oddziaływania termiczne

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z obróbkami blacharskimi, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej.

45200000-9

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne.

45260000-7
45261000-4

Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9

Wykonanie pokryć dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy
na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robót objętych ST
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek
blacharskich przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest
profesjonalną, wykwalifikowaną firmą budowlaną i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy technicznej.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 ogólnej
specyfikacji technicznej.
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
e) na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo - cynkowej grubości 5 mm, kolor dostosować do koloru
istniejącej obróbki blacharskiej.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów
i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich Wykonawca powinien korzystać z:
− elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkrętarki,
− nożyce do cięcia blach,
− młotek gumowy, młotek drewniany,
− nóż blacharski,
− kleszcze blacharskie,
− giętarka do blach,
− szczypce techniczne,
− palnik gazowy z butlą gazową,
− lutownica,
− pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem,
− rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
− przyścienny wyciąg budowlany.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport i składowanie materiałów
Elementy prefabrykowane obróbek blacharskich można przewozić dowolnymi środkami transportu
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposób transportu i składowania
powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Blacha powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu
powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać
bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne
na działanie wiatru. Unikać należy:
− przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,
− składowania na wilgotnym podłożu,
− przekroczenia punktu rosy,
− transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,
− zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.
5. WYKONANIE ROBÓT
Obróbki blacharskie dachu
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Roboty blacharskie mogą być wykonywane
o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie niższej niż 5°C. Robot nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach blachy nie należy
układać bezpośrednio na podłożach z betonu (stosować izolacje np. z papy), tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy
najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltowa. Wymaganie to dotyczy
szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich.
Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło nacięcie blachy lub
odpryśniecie powłoki zabezpieczającej blachy. Każde zabezpieczenie jest zakończone zębem okapowym
(kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zależne są od rodzaju pokrycia, w każdym
przypadku jednak powinny one zapewniać szczelność pokrycia.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Zakład obróbek
wykonać na szerokość zgodną z zaleceniami producenta obróbek.
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Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
Projektowane obróbki blacharskie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych należy kleić do podłoży klejem. W
tym celu wszystkie krawędzie parapetów ocieplić styropianem zgodnie z technologią przewidzianą w systemach
BSO. Powierzchnię styropianu zabezpieczyć jak w przypadku powierzchni ścian warstwą bazową z kleju
wzmocnionego siatką z włókna szklanego. Przed wklejeniem podokienników, jednokrotnie zagruntować
powierzchnię krawędzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne równomiernie nanosić pacą
grzebieniową klej na całej powierzchni. Następnie kleić obróbki blacharskie. Podokienniki należy przykleić
przed dociepleniem ościeży okiennych. Warstwa przyklejanych pasów ocieplających ościeże powinna docisnąć
od góry przyklejoną wcześniej obróbkę blacharską. Styki obróbki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i
ścianami wykończyć silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokienników należy zabezpieczyć je
folią przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robót wykończeniowych.
Uwaga: Należy zachować wyraźny spadek parapetów do zewnątrz! Sugeruje się, aby parapety były
systemowe, przeznaczone do wybranego typu okien i dostarczone przez tego samego producenta co
stolarka okienna.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z ST i dokumentacją projektową. Badania jakości robót podczas
budowy obejmują:
− Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanych
obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej
zgodności za pomocą oględzin i pomiaru.
− Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót.
− Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku
budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez
ITB.
− Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania
takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od
linii prostej itp.
− Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania
arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola i odbiór częściowy) – podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej.
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek, mb wykonanych parapetów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy
lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podkładu,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,
d) szczelności połączeń.
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Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru końcowego
obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru obróbek
blacharskich, rynien i rur spustowych (wpusty dachowe) stanowią następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów obróbek,
c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników kontroli
i odbiorów częściowych, jak również końcowych,
e) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program
utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich.
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki blacharskie nie powinny
być odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
− poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, należy
obniżyć cenę za wykonane prace,
− w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w miejscach, w których
nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w punkcie 9 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Obróbki blacharskie
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
− przygotowanie,
− zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,
− zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
− sprawdzenie szczelności połączeń,
− badania kontrolne i odbiory,
− ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,
− uporządkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustalona ilość wpustów dachowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
− przygotowanie,
− zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,
− zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
− sprawdzenie szczelności połączeń,
− ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,
− uporządkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
polegających na montażu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, które zostaną wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie
polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
98000000-3

Opis

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
98390000-3

Inne usługi.
98395000-8

Usługi ślusarskie.
Roboty
wykończeniowe
budowlanych.

45400000-1

w

zakresie

obiektów

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45420000-7
45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił.
Złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych
zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników.
Kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego
długości.
Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu.
1.4. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż
stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej. Zastosowaniu podlegają tylko i wyłącznie wyroby odpowiadające
wymaganiom norm, dokumentacji projektowej i posiadające niezbędne aprobaty techniczne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 niniejszej specyfikacji
technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
2.2. Wymagania szczegółowe - drzwi
Wymiary oraz ilość stolarki drzwiowej, przed zamówieniem zweryfikować z otworami wykonanymi na
budowie, okres gwarancji na stolarkę drzwiową min. 5 lat, wszystkie elementy montażowe w sposób kompletny
i zgodny z zastosowanym systemem, przy montażu zwrócić uwagę na PW. konstrukcji.
Na czas prowadzenia robót wykończeniowych drzwi zabezpieczyć przed uszkodzeniami.
Wymiary sprawdzić na budowie!
Drzwi metalowe malowane na kolor RAL 2002 lub podobny. Drzwi aluminiowe malowane na kolor szary
dostosować analogicznie do istniejącej (podobnej) stolarki w teatrze
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D1 – drzwi do garderoby
Wysokość progu: hp = 0 cm
Wymiar w świetle muru (S x H): 100 x 205
Wymiar w świetle ościeżnicy (So x Ho): 90 x 200
Ilość: 2 szt. prawe
Ościeżnice i skrzydła:
- skrzydło stalowe przemysłowe,
- na konstrukcji ramowej z zamkiem,
- wentylacja z zamykaczem dobranym do wagi skrzydła,
- ościeżnica stalowa kontowa,
- malowane proszkowo,
- ocynk. w kolorze RAL 2002,
- bezprogowe
Wyposażenie:
- wkładka z zamkiem,
- drzwi wyposażone w odbojnice*,
- klamka dowolna,
- drzwi wyposażone w samozamykacz
Kolor:
- drzwi stalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 2002, mat.
- ościeżnice stalowe pomalowane pomalowane na RAL 2002,
- namalowany opis pomieszczenia
Inne:
drzwi przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności,
bezprogowe
* 2 szt. drzwi wewn. bez grafiki
D2 – drzwi do toalety
Wysokość progu: hp = 0 cm
Wymiar w świetle muru (S x H): 100 x 205
Wymiar w świetle ościeżnicy (So x Ho): 90 x 200
Ilość: 4 szt. lewe *
Ościeżnice i skrzydła:
- skrzydło stalowe przemysłowe,
- na konstrukcji ramowej z zamkiem,
- wentylacja z zamykaczem dobranym do wagi skrzydła,
- ościeżnica stalowa kontowa,
- malowane proszkowo,
- ocynk. w kolorze RAL 2002,
- klamka dowolna
- bezprogowe
Wyposażenie:
- przy podłodze szczeliny wentylacyjne min. 80 cm2 zgodnie z obowiązującą normą
- drzwi wyposażone w odbojnice*,
- kratka wentylcyjna
- wkładka z zamkiem
- klamka dowolna,
- drzwi wyposażone w samozamykacz (tylko 2 szt. otwierane na korytarz)
Kolor:
- drzwi stalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 2002, mat.
- ościeżnice stalowe pomalowane pomalowane na RAL 2002,
- namalowany opis pomieszczenia
Inne:
drzwi przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności,
bezprogowe
* 2 szt. drzwi wewn. bez grafiki
D3 – drzwi do magazynu
Wysokość progu: hp = 0 cm
Wymiar w świetle muru (S x H): 100 x 205
Wymiar w świetle ościeżnicy (So x Ho): 90 x 200
Ilość: 1 szt. lewe *
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Ościeżnice i skrzydła:
- skrzydło stalowe przemysłowe,
- na konstrukcji ramowej z zamkiem,
- wentylacja z zamykaczem dobranym do wagi skrzydła,
- ościeżnica stalowa kontowa,
- malowane proszkowo,
- ocynk. w kolorze RAL 2002,
- klamka dowolna
- bezprogowe
Wyposażenie:
- przy podłodze szczeliny wentylacyjne min. 80 cm2 zgodnie z obowiązującą normą
- drzwi wyposażone w odbojnice*,
- kratka wentylcyjna
- wkładka z zamkiem
- klamka dowolna,
- drzwi wyposażone w samozamykacz
Kolor:
- drzwi stalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 2002, mat.
- ościeżnice stalowe pomalowane pomalowane na RAL 2002,
- namalowany opis pomieszczenia
Inne:
próg metalowy
max. wysokość progu wynosi 2 cm
drzwi przeznaczone do stosowania w pom. o podwyższonej wilgotności
D4 – drzwi do magazynu
Wysokość progu: hp = 0 cm
Wymiar w świetle muru (S x H): 100 x 205
Wymiar w świetle ościeżnicy (So x Ho): 90 x 200
Ilość: 1 szt. lewe
Ościeżnice i skrzydła:
- drzwi p.poż. z blachy ocynkowanej powlekanej,
- wypełnione wełną mineralną,
- ościeżnice kątowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i zagruntowanej proszkowo,
- ościeżnica wyposażona w uszczelki, zawiasy i kotwy
Wyposażenie:
- jeden zamek,
- klamki p.poż
- wkładka z zamkiem,
- drzwi wyposażone w samozamykacz
Kolor:
- drzwi stalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 2002, mat.
- ościeżnice stalowe pomalowane pomalowane na RAL 2002,
- namalowany opis pomieszczenia
Odporność pożarowa: EI60
Inne:
próg metalowy
max. wysokość progu wynosi 2 cm
drzwi przeznaczone do stosowania w pom. o podwyższonej wilgotności
D5 – drzwi do magazynu
Wysokość progu: hp = 2 cm
Wymiar w świetle muru (S x H): 180 x 235
Wymiar w świetle ościeżnicy (So x Ho): 170 x 230
Ilość: 1 szt.
Ościeżnice i skrzydła:
- drzwi p.poż. z blachy ocynkowanej powlekanej,
- wypełnione wełną mineralną,
- wkład niepalny,
- ościeżnice kątowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i zagruntowanej proszkowo,
- ościeżnica wyposażona w uszczelki, zawiasy i kotwy
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Wyposażenie:
- drzwi wyposażone w odbojnice *
- noga do blokowania w pozycji „otwarte”
- zamek podklamkowy z wkładką na klucz
- klamki p.poż.
- drzwi wyposażone w samozamykacz
Kolor:
- malowane proszkowo
- kolor dostosować do drzwi istniejących w magazynie
- ościeżnice stalowe – kolor dopasować do drzwi istniejących w magazynie
- namalowany opis pomieszczenia
Odporność pożarowa: EI60
Inne:
próg aluminiowy 2 cm
D6 – drzwi wejściowe
Wysokość progu: hp = 2 cm
Wymiar w świetle ościeżnicy (So x Ho): 120 (90+30) x 200
Ilość: 1 szt. prawe *
Ościeżnice i skrzydła:
- malowane proszkowo w kolorze szarym
- bezprogowe
Wyposażenie:
- drzwi nie wyposażone w odbojnice
- zamek podklamkowy z wkładką na klucz
- drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą
- noga do blokowania w pozycji „otwarte”
- zawiasy trzy-skrzydłowe wzmacniane
- 3.31/16/.31
- Współczynnik przenikania ciepła dla zestawu U=1,1 W/m2K
- Alum. Ciepłe systemu Aluprof
- Szkło o podwyższonej izolacyjności akustycznej
- Wyposażone w dwa zamki
- Klamki stalowe
Kolor:
- Szklenie szkłem bezpiecznym
- Zespoone podwójnie
- Antyrefleks
- Ościeżnice pomalowane na kolor szary
Izolacyjność akustyczna: akustyczne
Inne:
próg aluminiowy 2 cm
D7 – drzwi - przedsionek
Wysokość progu: hp = 2 cm
Wymiar w świetle ościeżnicy (So x Ho): 120 (90+30) x 200
Ilość: 1 szt. prawe *
Ościeżnice i skrzydła:
- malowane proszkowo w kolorze szarym
- bezprogowe
Wyposażenie:
- drzwi nie wyposażone w odbojnice
- zamek podklamkowy z wkładką na klucz
- drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą
- noga do blokowania w pozycji „otwarte”
- zawiasy trzy-skrzydłowe wzmacniane
- 3.31/16/.31
- Współczynnik przenikania ciepła dla zestawu U=1,1 W/m2K
- Alum. Ciepłe systemu Aluprof
- Szkło o podwyższonej izolacyjności akustycznej
- Wyposażone w dwa zamki
- Klamki stalowe
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Kolor:
- Szklenie szkłem bezpiecznym
- Zespoone podwójnie
- Ościeżnice pomalowane na kolor szary
Izolacyjność akustyczna: akustyczne
Inne:
próg aluminiowy 2 cm
D8 – drzwi komunikacji
Wysokość progu: hp = 2 cm
Wymiar w świetle muru (S x H): 143 x 205
Wymiar w świetle ościeżnicy (So x Ho): 120 (90+30) x 200
Ilość: 1 szt. lewe
Ościeżnice i skrzydła:
- malowane proszkowo w kolorze szarym
- bezprogowe
Wyposażenie:
- drzwi nie wyposażone w odbojnice
- zamek podklamkowy z wkładką na klucz
- drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą
- noga do blokowania w pozycji „otwarte”
- zawiasy trzy-skrzydłowe wzmacniane
- 3.31/16/.31
- Współczynnik przenikania ciepła dla zestawu U=1,1 W/m2K
- Alum. Ciepłe systemu Aluprof
- Szkło o podwyższonej izolacyjności akustycznej
- Wyposażone w dwa zamki
- Klamki stalowe
Kolor:
- Szklenie szkłem bezpiecznym
- Zespoone podwójnie
- Ościeżnice pomalowane na kolor szary
Izolacyjność akustyczna: akustyczne
2.3. Wymagania szczegółowe – zadaszenie sceny
Pokrycie zadaszenia stanowi podwójne szkło bezpieczne hartowane przełożone folią PVB. Rodzaj szkła jest
dostosowany jest do wielkości kwater zadaszenia
3. SPRZĘT
Do wykonania montażu stolarki i ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 niniejszej specyfikacji
technicznej.
4.2. Transport materiałów
Drzwi i okna, witryny oraz klapy dymowe i wyłazy powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta. Wyroby powinny być opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementów
składowych, z dołączoną instrukcją montażu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpieczać wyrób przed
uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Wyroby powinny być przechowywane i transportowane
zgodnie z PN-B-05000:1996.
Do dostarczanych odbiorcy elementów powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej dane
z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwa jednostki certyfikującej,
która brała udział w ocenie zgodności – dotyczy drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych, znak
budowlany.
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Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966). Transport materiałów musi odbywać się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien być realizowany
wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Każda partia wyrobów powinna
zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym
środkiem transportu. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada Wykonawca robót objętych
niniejszą ST.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania Ogólne” pkt. 5 niniejszej specyfikacji
technicznej.
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją
podaną w projekcie technicznym. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność
wykonania otworów pod ościeżnicę, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić
i oczyścić. Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montażu i osadzanie elementów ślusarskich. Przed montażem drzwi należy sprawdzić poziom posadzki w strefie
obrotu skrzydła drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykończenia posadzki należy zachować
odpowiednią szczelinę montażową (grubość elementów wykończeniowych + 5 mm).
5.3. Przygotowanie podłoża
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed
przystąpieniem do robót:
− powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,
− powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.
5.4. Montaż stolarki drzwiowej i okiennej
Montaż należy wykonać przez specjalistyczną firmę zgodnie z instrukcją producenta.
Moment montażu drzwi pozostawia się do decyzji Wykonawcy. Zaleca się zamontowanie skrzydeł po
transporcie ale przed montażem okładzin na ścianach.
W przypadku zamontowania skrzydeł przed zakończeniem prac wykończeniowych i wyposażeniowych
Wykonawca i podwykonawcy (np. prac malarskich) odpowiadają za ewentualne uszkodzenia powierzchni
skrzydeł, klamek i ościeżnic. Zaleca się zamontowanie odpowiednich zabezpieczeń krawędzi narażonych na
uszkodzenia i powierzchni w czasie prac malarskich lub tynkarskich. Drzwi uszkodzone lub zabrudzone w
sposób trwały będą wymagały wymiany.
5.5. Montaż ślusarki
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem
i montażem wyrobów metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo
i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami
śrubowymi elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w
elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne
wyrobów.
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. Wklejenie
kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu
wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami.
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając
naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę
więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad
płaszczyznę łączonych części lub elementów. Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budynku
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stosować należy złączy rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
− otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,
− z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,
− wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka,
− przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,
− kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
− otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,
− kotwę posmarować klejem,
− wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,
− po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do montażu
wyrobów metalowych.
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe
wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montować
zgodnie z rysunkami szczegółowymi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 6 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji
technicznej.
6.2. Kontrola jakości wyrobów
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1+A2:2016-10. W celu
oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: zgodność wymiarów, jakość materiałów użytych do
wykonania stolarki, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność
działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć.
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: zgodność wymiarów, stan i wygląd elementów pod względem
równości, pionowości i spoziomowania, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów
konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć, wymagania estetyczne, stan i wygląd
wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. Z dokonanego odbioru należy
sporządzić protokół.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są:
− [m2] – montowanych skrzydeł drzwiowych i okien.
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem stolarki i ślusarki podano w ogólnej
specyfikacji technicznej w części „Wymagania ogólne” w pkt 8.
Sprawdzeniu bezwzględnie podlegają:
− jakość dostarczonej stolarki i ślusarki,
− poprawność wykonania montażu.
W wyniku odbioru należy:
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót,
− dokonać wpisu do dziennika budowy.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacją projektową.
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8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: zgodność wykonania elementów i ich składowych z
dokumentacją techniczną, wymiary gotowego elementu i jego kształt, prawidłowość wykonania połączeń
(przekroje, długość i rozmieszczenie śrub), średnice otworów, dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w
wymiarach, kątach i płaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiałów, zabezpieczenie wyrobów przed korozją.
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji
budowlanej, zgodność wbudowanego elementu z projektem, jakość wykonania, odchyłki wymiarów,
prawidłowość działania, prostokątność skrzydeł, płaskość skrzydeł, izolacyjności akustycznej – w przypadku
drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej i dymoszczelności (w przypadku drzwi z
deklarowaną odpornością ogniową łącznie z dymoszczelnością producent może wykonać tylko jedno z tych
badań).
W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, zakres
prac określonych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną nie może zostać odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
− poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli
inwestor wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość wykonanych robót,
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie wykonanych prac i ponownie
je wykonać.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-05000:1996
PN-EN ISO 1101:2017-05
PN-EN 14351-1+A2:2016-10
PN-B-02151-3:2015-10
PN-B-91000:1996
PN-ISO 6707-1:2008

Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) - Tolerancje geometryczne Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia
Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i
drzwi zewnętrzne.
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3:
Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i
elementów budowlanych
Stolarka budowlana – Okna i drzwi - Terminologia.
Budynki i budowle - Terminologia - Część 1: Terminy ogólne.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków oraz okładzin, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
45400000-1

Opis

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45410000-4

Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów
i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obu tych składników
(a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian
i sufitów.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków i okładzin ścian zawartych w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
Uwaga. Należy stosować tynki z jednej partii, aby mieć pewność pełnej powtarzalności koloru i uziarnienia.
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
WODA (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
TYNKI WEWNĘTRZNE
− Tynk cementowo – wapienne .kat III
− Tynk gipsowe
TYNKI ZEWNĘTRZNE
− Tynk mineralny cienkowarstwowy
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych
robót. Dozwolone jest stosowanie agregatów tynkarskich oraz drobnego sprzętu budowlanego.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami
atmosferycznymi.
Liczba środków transportu ma zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości
frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy
użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwą jakość
robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych
lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomocą przyściennego wyciągu budowlanego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.
5.2. Przygotowanie podłoży
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać o przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie
podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania
(skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac
budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być:
− równe,
− nośne i mocne,
− wystarczająco stabilne,
− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),
− szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,
− wolne od wykwitów,
− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.
Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich,
wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych
problemów.
Tynk gipsowy
Tynk może być nakładany na podłoże , którego wilgotność nie przekracza 3%, a temperatura pomieszczenia nie
jest niższa niż 5oC. Tynk nie może być stosowany w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
Tynk cementowo-wapienny
Tynk może być stosowany na podłoża szorstkie, nośne, wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji
zmniejszających przyczepność. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości należy całkowicie usunąć.
Dotyczy to też wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powłok malarskich. Podłoża mało nasiąkliwe i
niejednolicie wilgotne należy obficie zwilżyć wodą. Przed nakładaniem tynku podłoże powinno być wilgotne,
ale nie mokre. Podłoża suche i bardzo nasiąkliwe, a szczególnie mury z bloczków gazobetonowych i
silikatowych, zaleca się zagruntować i odczekać do wyschnięcia ok. 2 godziny. Przed nałożeniem właściwej
warstwy tynku należy uzupełnić głębokie ubytki. Przed rozpoczęciem wykonywania prac tynkarskich zalecane
jest zabezpieczenie wszystkich narożników przy użyciu nierdzewnych profili.
Tynki zewnętrzne
Podłoże powinno być przede wszystkim suche, stabilne i bez uszkodzeń. Jeżeli nałożymy tynk na wilgotną
powierzchnię, to szybko się on odspoi.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLACU TEATRALNYM W SZCZECINIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE AMFITEATRU
Strona

125

B-02.04.01-TYNKI I OKŁADZINY

Podłoże należy dokładnie oczyścić oraz wzmocnić preparatem gruntującym. Następnie trzeba nałożyć masę
podkładową – z jednej strony zabieg ten zabezpieczy wewnętrzne warstwy elewacji (w tym m.in. warstwę
ocieplenia), a z drugiej zwiększy przyczepność powłoki, co z kolei ułatwi aplikację tynku. Przed nałożeniem
masę podkładową dobrze jest zabarwić na kolor zbliżony do barwy tynku nawierzchniowego – zabezpieczy to
jego powierzchnię przed ewentualnymi przebarwieniami, które mogą się pojawić podczas zacierania tynku.
Aplikacja tynków cienkowarstwowych na elewacji powinna być prowadzona przy określonej pogodzie. Przede
wszystkim temperatura nie powinna być niższa niż 5°C, a także nie wyższa niż 25°C. Niska temperatura może
skutkować „przemrożeniem" tynku, a następnie jego odpadaniem od powierzchni ścian (przy niskich
temperaturach proces wiązania się tynku ulega całkowitemu zatrzymaniu). Natomiast zbyt wysoka temperatura
połączona z dużym nasłonecznieniem mogą doprowadzić do pojawienia się przebarwień na świeżym tynku –
dlatego dobrym rozwiązaniem jest stosowanie siatek osłonowych.
Podobnym problemem jest zbyt wysoka wilgotność. Nie wolno podejmować się aplikacji tynku podczas opadów
oraz okresów wysokiej wilgotności powietrza. Może to spowodować przebarwienia i długi okres „wiązania"
tynku.
5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk
Ogólne sprawdzenie podłoża
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej
należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania:
− próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk,
− próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
− chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania,
− próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze
Mur z cegły pełnej, dziurawki, kratówki, pustaków ceramicznych, bloczków i elementów z betonu lekkiego musi
być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone
do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic
w grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające
przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać.
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania
(nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej).
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża,
muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli
metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania
wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania.
5.4. Ogólne założenia dotyczące tynkowania
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa
od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów
robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych,
znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku.
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią
warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich
warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie.
5.5. Siatka z włókna szklanego
Gotową zaprawę należy rozprowadzać równomiernie na powierzchni płyt za pomocą pacy zębatej
o wielkości zębów 10-12mm. W przypadku płyt z wełny mineralnej należy dodatkowo przed rozprowadzeniem
zaprawy dokonać tzw. „gruntowania” zaprawą szpachlową. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozkłada się siatkę z włókna szklanego, zatapia się ją przy użyciu pacy metalowej i szpachluje się na gładko.
Prawidłowo zatopiona siatka z włókna szklanego powinna być nie widoczna i całkowicie zatopiona w zaprawie
klejącej. Należy przy tym zachować zakłady sąsiednich pasów siatki, wynoszące około 10 cm. Zakłady siatki nie
mogą pokrywać się ze spoinami między płytami. W przypadku narożników otworów w elewacji (np. okien)
należy zatopić ukośnie dodatkowe kawałki siatki o wymiarach około 20 x 40 cm. W miejscach przecięcia siatki,
np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zostać wykonane dodatkowe zbrojenie – należy wtopić dodatkowy
pasek siatki. Podczas montażu siatki dokonać montażu narożników ochronnych.
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5.6. Tynk cienkowarstwowy
Przed nałożeniem tynku, należy go dokładnie wymieszać, trzymając się ściśle wskazań producenta. Bardzo
ważne jest, aby narzędzia i pojemniki były czyste – wszystkie zbrudzenia, które podczas mieszania i aplikacji
dostaną się do masy tynkarskiej, pozostaną na elewacji. Do nakładania najlepiej wybrać dużą pacę, wykonaną z
nierdzewnej stali kwasoodpornej. Podczas korzystania ze zwykłej stali węglowej mogą pojawić się rdzawe
plamy lub smugi na tynku.
Tynk cienkowarstwowy aplikuje się jako jedną warstwę. Jej grubość nie powinna przekraczać grubości ziarna
tynku. Po nałożeniu na powierzchnię tynk należy dokładnie rozprowadzić i wyrównać. Ważne jest, aby duże i
płaskie powierzchnie tynkować w jednym cyklu roboczym. Jeśli pojawia się konieczność zrobienia przerwy,
miejsce łączenia zakrywa się taśmą papierową.
Po zakończeniu prac, trzeba pamiętać o zabezpieczeniu wyprawy siatką ochronną. Pierwsze 24 godziny mają
kluczowe znaczenie w procesie wiązania się świeżych tynków, a zbyt silne słońce lub opady atmosferyczne
mogą skutecznie zakłócić ten proces.
5.7. Tynk gipsowy
Do aplikowania na dużych powierzchniach należy wykorzystać tynk maszynowy, nanoszony agregatem
tynkarskim. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne, warto nałożyć tynk o podwyższonej
twardości, natomiast odmiany zawierające kruszywo lekkie mają większą wydajność i lepszą chłonność.
Tynk układany na ścianie, jak i na stropie musi mieć odpowiednią konsystencję – zapewniającą natychmiastową
przyczepność materiału do podłoża i dalszą obróbkę. W czasie układania tynków należy unikać przeciągów. Nie
nakłada się tynku dwuwarstwowo. Jeśli istnieje konieczność pogrubienia warstwy, to zawsze należy się starać
postępować według zasady „mokry na mokry”. Jeśli materiał wysechł, wówczas konieczne jest zagruntowanie
podłoża odpowiednim środkiem gruntującym.
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku gipsowego, trzeba zapewnić swobodną cyrkulację
powietrza we wnętrzach oraz temperaturę powietrza powyżej 5oC. Po wyschnięciu tynku, najwcześniej po 14
dniach (w zależności o warunków pogodowych) i zagruntowaniu odpowiednim środkiem, można jego
powierzchnię poddać dalszej obróbce.
5.8. Tynk cementowo-wapienny
Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać, aż do uzyskania
jednorodnej masy. Tynk najwygodniej jest mieszać przy użyciu wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce.
W przypadku maszynowego nakładania tynk mieszać w agregacie tynkarskim. Proporcje wody należy dobrać w
zależności od wymaganej konsystencji, typu agregatu tynkarskiego, warunków atmosferycznych oraz rodzaju
podłoża. Na przygotowane podłoże tynk narzucać kielnią lub agregatem tynkarskim i wygładzać prostopadle do
kierunku nakładania pacą metalową lub długą łatą. Następnie należy powierzchnię dokładnie wyrównać (ścinać)
łatą trapezową. Po stężeniu materiału, w zależności od zamierzonego efektu końcowego, można go zacierać pacą
styropianową, następnie pacą filcową lub z drobnej gąbki. W przypadku nakładania tynku w więcej niż jednej
warstwie, w celu zwiększenia przyczepności kolejnych warstw, należy zatrzeć na ostro. Kolejną warstwę
nakładać po kilku godzinach, po wstępnym związaniu tynku. Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy
myć wodą, a stwardniałe resztki tynku można usunąć mechanicznie. Po całkowitym stwardnieniu i wyschnięciu
tynku (po minimalnie 2-3 tygodniach) można go malować farbami akrylowymi, farbami silikonowymi oraz
farbą silikatową.
Wykonany tynk należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez delikatne zraszanie go wodą,
zapobieganie przeciągom, zmniejszenie temperatury pomieszczeń itp. Na zewnątrz budynków nie należy
nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną warstwę chronić przed opadami deszczu i zbyt
szybkim przesychaniem przez minimum 24 godziny. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach.
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót,
ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy
wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych do
robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robót
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań
a w szczególności:
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
− prawidłowości przygotowania podłoży,
− przyczepności tynków do podłoża,
− grubości tynków,
− wyglądu powierzchni tynków,
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,
− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką
obmiarową jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okładziny [m2] oraz metr zamontowanego narożnika
ochronnego [m]. Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię
tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych,
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni
otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie
od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
8.3. Wymagania przy odbiorze
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne
z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
− pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
− poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.).
Niedopuszczalne są:
− wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni
tynków, pleśni itp.,
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonów.
PN-EN 459-1:2015-06
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy
PN-EN 998-2:2016-12
Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.
PN-EN 197-1:2012
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
PN-ISO-9000
(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości
i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe,
zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok
malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych w trakcie realizacji inwestycji, które zostaną
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu
Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
Opis
45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45440000-3

Roboty malarskie i szklarskie.
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących.
45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona,
na której ma być wykonana powłoka malarska.
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże,
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych.
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentubarwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie powłok malarskich wewnątrz budynku farbą emulsyjną w kolorze białym, ścian zewnętrznych farbą
silikonową w kolorze szarym (201 wg wzornika Wagner) oraz impregnujących.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawcą jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe
omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.
Może się zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe
w związku z tym Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas
przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z własna wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę
i zmodyfikowaną ofertę, zgodnie z którą ma on uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w przedmiarze.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania omówiono w punkcie 2 ogólnej
specyfikacji technicznej.
Wymaga się, aby spełniona była norma PN-EN ISO 11890-2:2013-06 dla wszystkich stosowanych farb.
Przed położeniem farby, należy przedstawić próbnik do zaakceptowania Projektantowi i Inwestorowi.
Bezwzględnie należy chronić farby przed działaniem czynników zewnętrznych – głównie chronić przed
mrozem!
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Rozcieńczalniki
Należy stosować rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb odpowiadające
normom państwowym lub mające cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
• Farba emulsyjna
• Farba silikonowa
• Farba do betonu
Środki gruntujące
Przed malowaniem tynki należy pokryć gruntem głęboko wnikającym wg wymagań producenta farby. Należy
stosować preparaty gruntujące zalecane przez producentów konkretnych produktów: farb, tynków.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Do wykonywania robot należy stosować:
− pędzle i wałki,
− mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
− natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami,
− drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiałów
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby należy przewozić w warunkach dodatnich temperatur. Liczba środków transportu należy
dostosować tak by zapewnić prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót.
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Przechowywać w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem
warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. Bezwzględnie chronić
przed mrozem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie 5
ogólnej specyfikacji technicznej.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu
lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem
pneumatycznym. Wykonywać malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach
technicznych producentów).
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5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich i impregnacyjnych należy zakończyć roboty
budowlane stanu surowego. Roboty nie powinny być prowadzone:
− podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku),
− w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek
temperatury poniżej 0°C,
− w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż
20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitów, odspojeń. Mokre lub niewłaściwie
przygotowane podłoże może powodować uszkodzenia powierzchni takie jak pęcherze lub pęknięcia następnych
warstw. Nie stosować na wilgotne lub zanieczyszczone podłoża. Należy usunąć powłoki farb klejowych,
wapiennych, źle przyczepne do podłoża warstwy starej farby.
5.4. Przygotowanie materiałów
Materiał w opakowaniu jest gotowy do użycia. Farbę przed malowaniem należy dokładnie wymieszać. Przy
nanoszeniu mechanicznym, w każdym urządzeniu należy ustawić odpowiednią ilość dozowanej wody, w celu
zachowania spójności kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spójności barwy na całej
powierzchni, do materiału w intensywnych odcieniach, z reguły dodaje się mniejszą ilość wody. Nadmierne
rozcieńczenie materiału prowadzi do pogorszenia jego właściwości (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikację. Na
zagruntowane podłoże nakładać farbę nierozcieńczoną.
5.5. Wykonanie robót
Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt 5.3.
Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, impregnatów i gruntów zawierającą
informacje wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu.
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie zgodnie z
zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentów).
Ściany muszą być pokryte równo farbą przewidzianą w opisie, występowanie zacieków, widocznych zgrubień
nakładania farby, zabrudzeń lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.
Wszystkie elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy
zabezpieczyć i osłonić. Przy malowaniu ścian niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną
powierzchnią futryn drzwiowych, ślusarki okiennej, sufitów podwieszonych itp. konieczne jest zabezpieczanie
tych krawędzi taśmą klejącą. Tapety z włókna szklanego malować bezpośrednio farbą lub zastosować się do
innych zaleceń ich producenta
Zabronione jest nakładanie farby na metale nie odizolowane emulsją ochronną.
Malowanie musi być wykonane przed założeniem listew przypodłogowych, listew podsufitowych i osprzętu
elektrycznego.
Prace malarskie na elementach metalowych mona prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej
niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią
wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka
od otwartych źródeł ognia, narządzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i
odsłonić przez zabrudzeniem farbami.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji
technicznej.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
− sprawdzenie wyglądu powierzchni,
− sprawdzenie wsiąkliwości,
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
− sprawdzenie czystości.
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
Roboty malarskie
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie
i wykonać powtórnie.
6.3. Kontrola w trakcie odbiorów
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, SST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży jakości powłok malarskich.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich
wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza, co najmniej +5°C i przy
wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
A) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości
około 0,5 m,
B) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
C) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na
wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
D) sprawdzenie przyczepności powłoki:
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność
powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
E) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką
z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy
uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po
wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej.
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do wykonania robót określonych
niniejszą specyfikacją techniczną.
Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji
technicznej.
8.2. Odbiór podłoży
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych
lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem
oczyścić.
8.3. Wymagania przy odbiorze
−

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków,
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
− Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
− Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
− Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża.
− Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN ISO 11890-2:2013-06
PN-EN ISO 4618:2014-11
PN-EN 13300:2002
PN-EN ISO 9117-1:2009
PN-EN ISO 9117-6:2012

Farby i lakiery – Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych
(VOC) – Część 2: Metoda chromatografii gazowej
Farby i lakiery – Terminy i definicje
Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na
wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja.
Farby i lakiery – Badania schnięcia – Część 1: Oznaczanie stanu całkowitego
wyschnięcia i czasu całkowitego wyschnięcia
Farby i lakiery – Badania schnięcia – Część 6: Badanie odporności na
wgniecenie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. cz. b: roboty wykończeniowe, zeszyt 5
Instrukcja ITB387/2003. Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych i gresowych oraz płyt kamiennych, które zostaną
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu
Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
Opis
45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45430000-0

Pokrywanie podłóg i ścian.
45431000-7

Kładzenie płytek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy
na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.
Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.
Płytka terakotowa - cienka powłoka ze szkliwa nakładana na wyroby ceramiczne dla nadania im walorów
dekoracyjnych, trwałości i zabezpieczenia przed przenikaniem wody. Stosowana do pokrywania płytek
ceramicznych, cegieł, kafli piecowych, naczyń itp. A to nadaje przedmiotom większą gładkość, połysk i kolor.
Fuga - spoina między płytkami ceramicznymi ułożonymi na ścianie lub podłodze
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wykonaniem okładzin ściennych z płytek ceramicznych szkliwionych.
- wykonaniem okładzin podłogowych z płytek gresowych.
- wykonaniem okładzin podłogowych z kamienia
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą budowlaną i dlatego
jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie
całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się zdarzyć, że
dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w związku z tym Wykonawca
będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te okażą się
nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani
Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własną wiedzą i
doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie
informacje tak, aby móc przedłożyć łączną cenę i zmodyfikowana ofertę, zgodnie z którą ma on uzupełnić
projekt wedle wymagań uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów
opisanych w przedmiarze.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 ogólnej
specyfikacji technicznej.
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2.2. Wymagania szczegółowe
•
•
•
•
•
•

Gress antypoślizgowy.
Cokoliki ceramiczne przyścienne wys. 10cm
Płytki ścienne ceramiczne szkliwione – białe
Kamień
Zaprawa klejowa
Zaprawa fugowa w kolorystyce ciemno – szarej

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:
− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
− narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
− packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejących,
− łaty do sprawdzania równości powierzchni,
− poziomice,
− wkładki dystansowe,
− mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
− pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
− gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,
− papier ścierny do szlifowania.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.
4.2. Pakowanie i magazynowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe. Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu,
liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. Płytki składować w
pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. Wysokość składowania
do 1,8 m. Płytki glazurowane, w opakowaniach, można przewozić dowolnymi środkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.
4.3. Transport materiałów
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym
grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania podstawowe
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania ścian i podłóg płytkami należy zakończyć:
− wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,
− podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem (w przypadku kładzenia glazury),
− roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych,
instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,
− wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna być niższa niż +5oC i nie powinna przekraczać 25oC przez okres co najmniej 5 dni.
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5.2. Zakres robót przygotowawczych
Powierzchni podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome płaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być wyreperowane przy użyciu
odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny. Przed przystąpieniem do
okładzinowania powierzchni należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Płytki
należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa
płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze
spoinami podłogowymi.
5.3. Zakres robót zasadniczych
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym
kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-30 min. Po rozprowadzeniu
zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych
miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. Po jej przyklejeniu. Płaszczyzna okładziny
powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. Płytek kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą
prawidłowości płaszczyzny. Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich
z zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki,
najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne
czyszczenie powierzchni należy wykonywać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką.
W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno
czyścić glazury „na sucho”.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji
technicznej.
6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
− PN-EN 12004+A1:2017-03 Kleje do płytek – Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości
właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie.
− PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności
i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania posadzek z płytek powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań,
a w szczególności:
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny
i pomiary),
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
− spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów
zgodności przedłożonych przez dostawców.
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:
− przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku,
− odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie
powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m),
− odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno większe niż 2 mm na całej
długości łaty),
− prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm,
− grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
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Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:
− płaszczyzny poziomej lub spadków,
− nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą długości 2 m a posadzką (nie powinny
być większe niż 3 mm na całej długości łaty),
− odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż
3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki),
− przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej.
Jednostką obmiarową wykonania okładzin i wykładzin z płytek jest metr kwadratowy (m2), jednostką wykonania
cokołów jest metr (m). Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach kwadratowych rzeczywiście
oblicowanych ścian i posadzek.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny
wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna
być odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli
inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.
8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
8.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych
Odbiór techniczny wykonanej okładziny obejmuje:
− odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji,
− odbiór podłoża w oparciu o protokoły odbioru robót poprzedzających,
− odbiór gotowej okładziny.
− prawidłowość przebiegu spoin, poprzez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż spoin i pomiar odchyleń z
dokładnością do 1 mm,
− prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny, poprzez przyłożenie w prostopadłych do siebie
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do 1 mm,
− szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,
− jednolitość barwy lub wzoru płytek
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 12004-1:2017-03
PN-EN 14411:2016-09
PN-EN ISO 10545-3:2018-05
PN-EN ISO 10545-4:2014-09
PN-EN ISO 10545-6:2012

Kleje do płytek – Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości
właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie
Płytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja
stałości właściwości użytkowych i znakowanie
Płytki i płyty ceramiczne – Część 3: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej,
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej
Płytki i płyty ceramiczne – Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i
siły łamiące
Płytki i płyty ceramiczne – Część 6: Oznaczanie odporności na wgłębne
ścieranie płytek nieszkliwionych

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian i
sufitów, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie
terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
45400000-1

Opis

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45420000-7

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.
45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421146-9

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

45410000-4

Obudowa instalacji z płyt gipsowo kartonowych

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Płyta wypełniająca – element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych innych
obciążeń poza ciężarem własnym.
Ruszt (konstrukcja nośna) - podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być kompletnym
zestawem lub składać się z poszczególnych elementów.
Element zawieszenia - część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku.
Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie, co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w sposób
trwały przy montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż jednego producenta,
ale powinny być sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej transakcji.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie ścian i sufitów systemowych zgodnie ze
wskazaniem w punkcie 2.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały
winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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2.2. Wymagania szczegółowe
Kanały wentylacji mechanicznej obudowane na całej wysokości do klasy EI120 płytą ognioochronną silikatowocementową lub gkf 4x12,5mm oraz dodatkowo obudować osłoną z blachy stalowej – efekt wizualny.
Projektowane nadproża obudować płytami gk.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin
systemowych, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu
budowlanego. Narzędzia zalecane do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar
taśmowy, ołówek, łata 2-3 m z libellą, kątownik metalowy, metrówka, pion murarski. Narzędzia zalecane do
montażu konstrukcji i płytowania: nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica
1,2–1,5 m, narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak
krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny.
3.2. Wymagania szczegółowe
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:
- noże – do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty,
- pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych.
Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej:
- elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów),
- narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji:
• nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),
• podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia),
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej (w zależności od wielkości i stopnia komplikacji):
• poziomice (tradycyjne, laserowe),
• linki murarskie.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiałów
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez
inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich
wysokości.
4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się
etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.
Produkty o deklarowanej zgodności z normą EN 13964 winny być znakowane znakiem CE, czego
potwierdzeniem jest Deklaracja zgodności wydawana przez producenta wyrobu.
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być
składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne
uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań.
Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej.
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Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem
i chronione przed zawilgoceniem.
Rozpakowanie materiału: opakowanie kartonów - rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania
kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek podczas
montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5 specyfikacji
technicznej.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów sufitowych i ściennych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpoczęciem
prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Pomieszczenia powinny być
suche i dobrze przewietrzone.
5.3. Montaż sufitów i ścian systemowych
Mocowanie sufitów i ścian systemowych należy wykonać przy pomocy elementów systemowych (łączników,
rusztów, itp.) zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcją. Instrukcja montażu oraz elementy
konstrukcyjne sufitów mogą różnić się w zależności od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od poprawnego
montażu elementów, w razie wątpliwości co do montażu należy skonsultować się z ich producentem oraz twórcą
dokumentacji projektowej.
5.4. Wykończenia ścian
Montaż zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien
ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
− Narożniki i krawędzie płyt (czy nie ma uszkodzeń).
− Zgodność wymiarów z dokumentacją projektową.
− Występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania po wykonaniu robót
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:
− Sprawdzenia zgodności wykonanych ścian i sufitów podwieszonych z dokumentacją projektową.
− Sprawdzenie poprawności wykonania ścian i sufitów podwieszanych.
− Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa ≤ ± 1mm na długości 5m).
− Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt.
− Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń.
− Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji wybudowanych w strukturę
sufitu podwieszonego.
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkami
obmiarowymi niniejszej ST są:
− dostawa i montaż sufitów podwieszanych lub ścian systemowych – m2.
− dostawa i montaż elementów wykończenia ścian – m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu.
8.3. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowlanych
zalecanych przez dostawcę montowanego systemu. Okładziny systemu powinny zostać wykonane zgodnie
z powyższym opisem i wytycznymi producenta.
Odbiór montażu konstrukcji
− sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie,
− sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków.
Odbiór montażu sufitów i ścian systemowych
− sprawdzenie typu zastosowanych płyt,
− sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu,
− sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową,
− sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd).
Dopuszczalne odchyłki są następujące:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku
Powierzchni od
Powierzchni i krawędzi od kierunku
Przecinających się płaszczyzn
płaszczyzny i krawędzi
od kąta w dokumentacji
pionowego
poziomego
od linii prostej
Nie większe niż 1,5 mm i
Nie większa niż 2 mm i
Nie większe niż 2 mm i
ogółem nie więcej niż 3 mm w
w liczbie nie większej
ogółem nie większej niż 3
pomieszczeniach do 3,5 m
Nie większa niż 2 mm na
niż 2 szt na całej
mm na całej powierzchni
wysokości oraz nie więcej niż 4
długości łaty kontrolnej 2 m
długości łaty kontrolnej
ograniczonej ścianami,
mm w pomieszczeniach
2m
belkami itp.
powyżej 3,5 m wysokości

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 10162:2005
PN-EN 10346:2015-09
PN-EN ISO 7050:2011
PN-EN ISO 898-1:2013-06

Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego.
Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki
plastycznej na zimno – Warunki techniczne dostawy
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz
stopowej – Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności
– Gwint zwykły i drobnozwojny
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PN-EN ISO 898-2:2012
PN-EN ISO 898-5:2012
PN-EN 26157-1:1998
PN-EN 26157-3:1998
PN-EN ISO 6157-2:2006
PN-EN ISO 3506-4:2009
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13964:2014-05
PN-EN ISO 1716:2018-08
PN-EN ISO 11654: 1999
PN-EN ISO 354:2005
PN-EN 1602:2013-07
PN-EN 1604:2013-07
PN-EN 822:2013-07
PN-EN 823:2013-07
PN-EN 824:2013-07
PN-EN 825:2013-07

Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz
stopowej – Część 2: Nakrętki z określoną wartością obciążenia próbnego –
Gwint zwykły i drobnozwojny
Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz
stopowej – Część 5: Śruby bez łba i podobne gwintowane części złączne o
określonej klasie twardości – Gwint zwykły i drobnozwojny
Części złączne – Nieciągłości powierzchni – Śruby, wkręty i śruby dwustronne
ogólnego stosowania
Części złączne – Nieciągłości powierzchni – Śruby, wkręty i śruby dwustronne
specjalnego stosowania
Części złączne – Nieciągłości powierzchni – Część 2: Nakrętki
Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali
nierdzewnej - Część 4: Wkręty samogwintujące
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.
Badania reakcji na ogień wyrobów. Określanie ciepła spalania brutto (wartości
kalorycznej).
Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik
pochłaniania dźwięku.
Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności.
wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania
systemami zapewnienia jakości.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót polegających na ułożeniu wykładzin i okładzin z PCW oraz wykładzin tekstylnych, które zostaną
wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu
Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria

Opis
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych.

45400000-1
45433000-7

Roboty remontowe i renowacyjne.
45432111-5

Posadzki elastyczne.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu ułożenie
wykładzin i okładzin elastycznych zgodnie z dokumentacją projektową.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. Wykonanie robót winno być realizowane przez
przedsiebiorstwo mające właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujace właściwą jakość
ich wykonania. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach
technicznych należy wyjaśnic z autorami poszczególnych opracowań przed przystapieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację Projektantów.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
W czasie realizacji robót objętych niniejszą ST należy wykorzystywać niżej wymienione materiały:
− Wykładziny elastyczne,
− preparat głęboko penetrujacy,
− klej do klejenia wykładzin i okładzin.
Do wykonania posadzek i okładzin powinny być dobrane materiały (wykładziny, okładziny, kleje, masy
wygładzające, gruntowniki itp.) odpowiadające celowi zastosowania, odpowiadające normom państwowym
(norma PN-EN ISO 10581:2014-02) lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wykładzina podłogowa i okładzina ścienna powinna posiadać właściwą Ocenę Higieniczną i Certyfikat
Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowę materiały powinny być zaopatrzone w odpowiednią
etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny i okładziny. W przypadku klejów oraz preparatów wygładzających
powinien być również podany sposób ich użycia. Kleje zastosowane do przyklejenia wykładzin i okładzin
powinny odpowiadać zaleceniom producenta wykładziny i okładziny. Materiały powinny odpowiadac
wymaganiom norm państwowych oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLACU TEATRALNYM W SZCZECINIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE AMFITEATRU
Strona

149

B-02.04.05-WYKŁADZINY I OKŁADZINY Z PCW ORAZ TEKSTYLNE

Wykładzina elastyczna
Wykładzina zgodnie z dokumentacją projektową.
Należy przedstawić próbkę do zaakceptowania Projektantowi i Inwestorowi.
Roztwór do gruntowania
Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub niechłonnych mineralnych
podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej zalecany przez producenta wykładziny i okładziny.
Masa wygładzająca
Zaprawa wyrównująca służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych
pod wszelkiego rodzaju wykładziny i okładziny.
Klej do wykładzin i okładzin
Klej do wykładzin i okładzin PCW do przyklejenia wykładziny i okładziny do podłoża zalecany przez
producenta wykładziny i okładzin.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych
robót. Do wykonania robót zwiazanych z wykonaniem posadzek i okładzin z PCW podłogowych może być
wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
projektu:
− noże do przycinania wykładzin i okładzin,
− pace i szpachelki stalowe,
− wałki dociskowe,
− liniały stalowe,
− zgrzewarka do wykładzin i okładzin.
Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt materiału. Sprzęt
stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poż w czasie
użytkowania sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być
zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami
atmosferycznymi. Wykładziny i okładziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być
składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Należy je chronić przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez 6 miesięcy. Rolki
przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża składając je np. na podestach.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.
Roboty budowlane związane z ułożeniem wykładziny i okładziny rulonowej z PCW należy wykonać zgodnie z
polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.
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5.2. Opis prowadzenia prac
Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny i okładziny
Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina i okładzina, powinno być stabilne, suche, twarde i gładkie. Do
pomiaru tych parametrów użyć należy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica
poziomu nie może przekraczać 2mm). Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności
dla jastrychu cementowego pod wykładziny naturalne wynosi 2,0 %. W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i
niewielkich nierówności należy je przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane
podłoże należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale zamknięte.
Gruntowanie i wylewanie mas
Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępujemy do gruntowania.
W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub nienasiąkliwe)
przystępujemy do wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2mm do
5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu raklą zębatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem
odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego”.
Instalacja wykładzin i okładzin
Przed instalacją wykładzin i okładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do
jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę i okładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzina i
okładzina przed instalacją powinna być przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury
otoczenia (min. 18ºC). Po tym okresie należy docinać arkusze wykładziny i okładziny. Przy pomocy
odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią podłożu. Do
klejenia wykładzin i okładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku
cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i
pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). Po wstępnym odparowaniu kleju (około 15 min) dociskamy
wykładzinę do podłoża, następnie używając walca min 50kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny i
okładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż arkusza). Następnie czynność powtarzamy na drugiej połowie
arkusza. W celu wywinięcia wykładziny na ścianę należy podgrzać wykładzinę nagrzewnicą elektryczną, a rolką
dociskową przycisnąć wykładzinę, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia się ściany z podłogą. Narożnik
wewnętrzny wykonujemy na jednej ze ścian pod kątem 45º (unikamy cięcia i łączenia w miejscu łączenia się
dwóch ścian). Narożnik zewnętrzny wykonujemy w ten sposób, że odginamy wykładzinę w miejscu styku
podłoża z narożnikiem. Tniemy z jednej strony pod kątem 45º, nadmiar przesuwamy na drugą stronę. Brakującą
część cokołu wykonujemy z dodatkowego trójkąta wyciętego z wykładzin. Aby trójkąt lepiej się układał,
frezujemy go na lewej stronie frezarką ręczną. Dopasowujemy trójkąt, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby
krawędzie idealnie się stykały. Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin,
przyklejamy cokół klejem kontaktowym. Po upływie 24h możemy przystąpić do prac związanych ze
„spawaniem wykładzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno
być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
Spawanie wykładzin i okładzin
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinę i okładzinę frezujemy na
2/3 grubości wykładziny. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych brytów
wykładziny. Do tych prac używamy frezarki ręcznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania możemy
przystąpić do spawania na gorąco. Używając spawarek ręcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy
sznur w styki wykładziny. Kolejną czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa się w dwóch
etapach – pierwszy z nich to ścięcie jeszcze ciepłego sznura przy pomocy noża z płytką. Drugi po ostygnięciu
sznura bezpośrednio na wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie może spowodować skurczenie, zapadanie się sznura w
procesie stygnięcia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
6.2. Przebieg kontroli jakości robót
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z wykładzin i okładzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz
pracy przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. Kontrola jakości powinna obejmować:
− sprawdzenie materiałów pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną
i niniejszą ST,
− sprawdzenie wykonania podkładu,
− sprawdzenie poprawności wykonania posadzek z wykładzin i okładzin.
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Podczas odbioru jakościowego wykładzin i okładzin, należy sprawdzić:
− zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
− świadectwo dopuszczenia do stosowania wykładzin i okładzin w tego typu obiektach,
− gatunek dostarczonych wykładzin i okładzin,
− jednolitość wzoru lub barwy.
Wykładziny i okładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni:
− dane producenta,
− oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
− numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.
Kontrola jakości wykonanej posadzki i okładziny obejmuje sprawdzenie:
− poprawności przylegania i okładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie
przylegających, fałd, pecherzy, odstających brzegów),
− wygladu powierzchni – powierzchnie powinny byc równe, czyste, gładkie, nie zanieczyszczone.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowa robót jest:
− ułożenie wykładzin i okładzin rulonowych – m2 (metr kwadratowy),
− zgrzewanie wykładzin i okładzin rulonowych – m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
− po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
− podczas układania podkładu,
− po całkowitym stwardnieniu podkładu.
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
− jakości zastosowanych materiałów,
− prawidłowosci ułożenia kolejnych warstw,
− grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
− równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,
− prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
− poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:
− ocenę zgodnosci wygladu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,
− jakości zastosowanych materiałów,
− sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Odbiór posadzki powinien obejmować:
− ocenę wyglądu zewnętrznego,
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni,
− sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,
− ocene prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.
Dopuszczalne tolerancje:
− odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczac 2 mm/m i 5 mm
na całej długości lub szerokości pomieszczenia,
− prześwit pomiędzy dwumetrową łatą przyłożona w dowolnym miejscu nie może być większy niż
5 mm,
− odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej długości spoiny
w pomieszczeniu.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN ISO 10581:2014-02

Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne pokrycia podłogowe
z polichlorku winylu – Specyfikacja.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.
Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
związanych z wykonaniem i odbiorem pochwytów i balustrad, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie polegające na
budowie amfiteatru”.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robót objętych ST
Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem pochwytów i balustrad określonych w
dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji, zgodnie z punktem 2.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją projektową.
Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały
zmienioną geometrię. Kształtowniki przed zamontowaniem należy oczyścić z zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń
i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek
wymienić materiał na pełnowartościowy.
2.2. Wymagania szczegółowe
Balustrada stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 9011. Barierka drewniana Ø50 mm
Uwaga: Elementy ocynkowane ogniowo i malowane na kolor grafitowy dostosować do koloru istniejącej
barierki.
3. SPRZĘT
Ogólne zasady dotyczące sprzętu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfikacji robót podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi,
wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniającymi do ich eksploatacji. Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Dostawa może
odbywać się dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4.2. Składowanie materiałów i konstrukcji
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy
układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę
możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy
rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu,
oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki
antykorozyjnej.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5 specyfikacji technicznej.
Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do składowania.
Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Wszystkie
wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów przeznaczonych do
połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót generalny wykonawca jest uważany za
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty.
5.2 Przygotowanie do wykonania robót
Przed przystąpieniem do prac powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane okładziny ścian i wykładziny posadzek. Przed
zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń
mechanicznych.
5.3 Montaż balustrady
Sposób mocowania, balustrady dostosować do istniejącej. Spoiny wyszlifować.
Rodzaj, sposób mocowania oraz kolor barierki drewnianej dostosować do istniejącej.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady związane z kontrolą jakości wykonywanych robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6
specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrola jakości w trakcie wytwarzania
W trakcie wytwarzania elementów sprawdzeniu podlega:
− wymiary i kształt dostarczonego materiału,
− właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału,
− wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy,
− prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe.
6.3. Kontrola jakości w trakcie montażu
W trakcie montażu elementów sprawdzeniu podlega:
− rozmieszczenie elementów montażowych,
− połączenia montażowe.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości i jakości. Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i
badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczególności powinny być sprawdzone:
− odchyłki geometryczne,
− jakość materiałów,
− stan elementów konstrukcji i powłok,
− stan i kompletność połączeń.
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W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej:
− przedmiot i zakres odbioru,
− dokumentacja określająca komplet wymagań,
− dokumentacja stwierdzająca zgodność wykonania z wymaganiami,
− protokoły odbioru częściowego,
− parametry sprawdzone w obecności komisji,
− stwierdzone usterki,
− decyzje komisji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 10025-1:2007
PN-EN 10020:2003
PN-EN 10021:2009
PN-EN 10027-1:2016-12
PN-EN 10027-2:2015-07
PN-EN 10079:2009

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: Ogólne
warunki techniczne dostawy.
Definicja i klasyfikacja gatunków stali.
Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych.
Systemy oznaczania stali - Część 1: Znaki stal.
Systemy oznaczania stali - Część 2: System cyfrowy.
Terminologia wyrobów stalowych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, które zostaną wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie
polegające na budowie amfiteatru”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie
płaszczyźnie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych.
Podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia na podłoże
gruntowe.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych.
Przewiduje się wykonanie:
- nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm.
- nawierzchni betonowej sygnalizującej zmianę wysokości posadzki, najazdy – w kolorze czerwonym.
- pozostałej nawierzchni betonowej – w kolorze naturalnym betonu, szara.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonanie robót winno być realizowane przez przedsiębiorstwo mające właściwe doświadczenie w realizacji
tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość ich wykonania. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca
winien się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót. Wszelkie
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych
elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkowa akceptacje Projektantów.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania omówiono w punkcie 2 ogólnej
specyfikacji technicznej.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
Należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową.
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2.1.1. Kruszywo stabilizowane mechanicznie
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

powinna leżeć między krzywymi

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Lp.
Kruszywa łamane
Wyszczególnienie
Podbudowa
właściwości
zasadnicza pomocnicza
1
Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % Od 2 do 10 od 2 do 12
(m/m)
2
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż
5
10
3
Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej
niż
35
40
4
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m),
nie więcej niż
1
1
5
Wskaźnik
piaskowy
po
pięcio-krotnym
od 30 do 70 od 30 do 70
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, %
6
Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów,
nie więcej niż
35
50
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby
obrotów, nie więcej niż
30
35
7
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż
3
5
8
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach
zamrażania, %(m/m), nie więcej niż
5
10
9
Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, %
(m/m), nie więcej niż
10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3,
%(m/m), nie więcej niż
1
1
11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niż:
80
60
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00

Badania według
BN-B-06714 -15
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-04481
BN-64/8931-01

PN-B-06714-42
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-28
PN-S-06102
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2.1.2. Kostka betonowa
Wibroprasowana betonowa kostka brukowa, powinna odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1338:2005 w
zakresie wyglądu zewnętrznego, odporności na działanie mrozu, nasiąkliwości, ścieralności i wytrzymałości na
ściskanie. Powinna być gatunku I. Powinna ona spełniać następujące wymagania:
- wytrzymałość min. 60 MPa po 28 dniach,
- nasiąkliwość poniżej 5%,
- ścieralność na tarczy Bohmego ≤ 4 mm
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne są niedopuszczalne, kostki
muszą być bez uszkodzeń.
Przed zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawca
ułoży po 1 m2 wstępnie zaakceptowanych kształtów i kolorów kostek wyłącznie na podsypce piaskowej.
Niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiału.
2.1.3. Obrzeża betonowe
Beton do obrzeży musi spełniać następujące wymagania PN-EN 206+A1:2016-12:
- nasiąkliwość ≤ 5%,
- beton klasy C20/25,
- przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W8,
- mrozoodporność, stopień mrozoodporności F150.
Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako
pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie może przekraczać 5 mm. Zacieranie
elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez
szczerb.
Do partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań.
Do badań należy wybrać 8 sztuk obrzeży. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchni i krawędziach
elementu. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzać 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.
W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres
kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój koszt.
2.1.4. Krawężniki betonowe
Należy stosować krawężniki betonowe zgodnie z Dokumentacją Projektową. Krawężniki powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-EN 1340:2004 oraz posiadać atest producenta dla każdej dostarczonej na budowę partii
krawężników. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników:
− na długości ± 8 mm,
− na szerokości i wysokości ± 3 mm.
Krawężniki należy składać w pozycji wbudowania. Składowanie krawężników powinno być takie, aby
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych
na beton.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
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Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie
koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące dokładność
dozowania wyrażoną w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ±3%, cement ±0,5%, woda
±2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody,
- przewoźnych zbiorników na wodę,
- układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej,
- mechanicznych listw wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej,
- walców statycznych lub wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej,
- zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych
robót. Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunków BHP i ochrony p.poż w czasie użytkowania sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany
sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów. Wykonawca przystępujący do wykonania robót objętych
niniejszą ST powinien wykazać się możliwością korzystania z płyty wibracyjnej lub ubijaka mechanicznego.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiału).
4.3. Transport materiałów
Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Ułożenie
i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu
samochodowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie 5
ogólnej specyfikacji technicznej.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi
producenta.
Nawierzchnie wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta materiałów.
5.2. Wytyczne wykonawcze
Skatepark wykończony jest nawierzchnią betonową w kolorze szarym gr. 15 cm, na podsypce gr. 5 cm, na
warstwie kruszywa łamanego gr. 20 cm, układanej na gruncie rodzimym. Płyta skateparku wznosi się w
kierunku północnym. Strefa bezpieczeństwa o szerokości 45 cm wykończona nawierzchnią z kostki granitowej o
wymiarach 5 x 5 x 5 cm, malowaną lakierem fluorescencyjnym w kolorze białym; nabrzeże zabezpieczone
profilem stalowym.
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5.3. Kolizje z urządzeniami obcymi
Z uwagi na możliwość wystąpienia w strefie usytuowania obiektu podziemnych sieci uzbrojenia terenu, w
trakcie realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność. Kolidujące sieci należy przebudować lub
zabezpieczyć. Projektowane rozwiązania należy uzgodnić z właściwymi gestorami. W przypadku odkrycia
istniejących sieci nie uwidocznionych na podkładach mapowych, celem ich zabezpieczenia należy ułożyć na
nich stalowe, połówkowe rury ochronne (dopuszcza się też rury HDPE).
5.4. Roboty ziemne
5.4.1. Dokładność wykonania wykopów
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm.
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej
tangensem kąta.
5.4.2. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie 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.
5.4.3. Odwodnienia 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.
5.5. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
5.5.1. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca może przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po zakończeniu i
odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w
korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed
rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania
profilowania i zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za
zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany,
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.5.2. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są
roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.4.
5.5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń.
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Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika
zagęszczenia Is ≥ 0.97. Wskaźnik zagęszczenia należy wykonać po jednym na każde 100 m2 koryta i nie mniej
niż 2 na każdej działce roboczej.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki lub roboty wykonać ręcznie.
Ścięty grunt powinien być wykorzystany na uzupełnienie poboczy w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 20% do +10%.
Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej
wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w
niniejszych specyfikacjach.
5.5.4. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 15 cm po zagęszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 1997-1:2008 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien
zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości,
mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać
się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.
5.6. Wykonanie nawierzchni z kostek
5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek i płyt oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z
Dokumentacją Projektową.
5.6.2. Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni na podsypce z mieszanek związanych spoiwem zaleca się wykonywać przy temperaturze
otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje
się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostki należy zabezpieczyć
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. materiałami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnie na podsypce
piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.6.3. Ułożenie nawierzchni
Układanie kostki zaleca się wykonywać ręcznie. Kostki układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej
niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia nawierzchni położonych obok
urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm
powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do
uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
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Przepuszczalną podbudowę pod płyty ażurowe wykonuje się tak samo, jak pod kostkę brukową. Nawierzchnię z
płyt ażurowych można użytkować dopiero po zasypaniu i utwardzeniu otworów w warstwie wykończeniowej –
po ułożeniu płyt otwory należy wypełnić ziemią lub kruszywem, a następnie zagęścić nawierzchnię.
5.6.4. Wypełnienie spoin
Szerokość spoin wynosić od 2mm do 5mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek zaleca się,
aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi 45º, a wierzchołek utworzonego
kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po
ułożeniu kostek i płyt spoiny należy wypełnić drobno ziarnistym materiałem. Wypełnienie spoin polega na
rozsypaniu warstwy materiału i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wodą, wmieceniu
„papki” szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi lub stosować zalecenia producenta
materiału. W przypadku układania kostki jako cieków przykrawężnikowych lub przy obudowach studzienek,
zaleca się spoinowanie nawierzchni przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub
innymi materiałami do szczelnego elastycznego wypełniania spoin. Ponadto zalecane jest wypełnienie styku
kostki i krawężnika szczelnym materiałem elastycznym np. masami bitumicznymi. W przypadku stosowania
wypełnień sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.
5.6.5. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu
Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.
5.7. Osadzenie krawężników betonowych
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik
zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody
Proctora. Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych
wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem
wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 i ST
„Betonowanie konstrukcji” , przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną
masą zalewową. Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta
żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać
dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.
Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni)
wynosiło 10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnętrzna ściana krawężnika
od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne
z BN-64/8845-02. Ustawianie krawężników na ławie betonowej powinno być wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Ustawianie krawężników na ławie żwirowej
i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po
zagęszczeniu. 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.
5.8. Osadzenie obrzeży betonowych
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podłoże pod
ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubości warstwy od 3 do 5
cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować
szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 „Betonowanie konstrukcji”, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypełnione bitumiczną masą zalewową. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanych ławach w
miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej (poziom górny obrzeża powinien się znajdować 1cm poniżej poziomu nawierzchni z
kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektora. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem,
żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości
1 cm. Należy wypełnić je piaskiem na pełną głębokość.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
6.2. Zasady ogólne kontroli jakości robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić odpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materiały, wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki
tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
przedstawiać na życzenie Inspektora Nadzoru wyniki bieżących badań wyrobów betonowych na ściskanie.
Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m2 powierzchni ułożonych w nawierzchni).
6.3. Kontrola wykonania nawierzchni z kostki betonowej
- przygotowanie podłoża,
- materiał użyty na podkład,
- grubość i równomierność warstw podkładu,
- sposób i jakość zagęszczenia,
- prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem.
6.4. Badania w trakcie i po wykonywaniu robót
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów
robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót
z dokumentacją projektową, i normami branżowymi. Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona
od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem
każdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności
wykonania z dokumentacją projektową oraz sprawdzeniu:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany,
− sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
• konstrukcję nawierzchni,
• równość nawierzchni,
• profil poprzeczny,
• równoległość spoin,
− sprawdzenie za pomocą niwelacji profilu podłużnego, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne
jednak nie rzadziej niż co 100 m,
− odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać± 3 cm,
− sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocą szablonem z poziomicą, co najmniej raz na:
• każde 150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m,
• dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.,
Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekraczać 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%.
Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
± 1 cm.
Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm.
Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1,0cm.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostkami obmiarowymi robót są:
− wykonanie robót ziemnych - metr sześcienny [m3], metr kwadratowy [m2], tona [t], kurs.
− wykonanie i odebranie profilowania podłoża zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie - m2
(metr kwadratowy),
− wykonanie warstwy podsypkowej i podbudowy z kruszywa - m2 (metr kwadratowy),
− ułożenie nawierzchni utwardzonej - m2 (metr kwadratowy),
− osadzenie obrzeży i krawężników betonowych - m (metr bieżący).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-02481:1998
PN-B-04481:1988
PN-S-02205:1998
PN-EN 1097-5
PN-EN 14157:2005
PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 1008:2004
PN-B-19707:2013-10
PN-EN 1342:2013-05
PN-EN 12407:2007
PN-EN 12372:2010
PN-EN 13755:2008
PN-EN 1936:2010
PN-EN 12371:2010
PN-EN 14066:2013-07
PN-EN 1343:2013-05
PN-EN 1338:2005

Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności;
Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Cement - Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności
Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badań.
Metody badań kamienia naturalnego. Badania petrograficzne.
Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie
pod działaniem siły skupionej.
Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy
ciśnieniu atmosferycznym.
Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie gęstości i gęstości
objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości.
Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności.
Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie odporności na starzenie
spowodowane szokiem termicznym.
Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badań.
Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań.

Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej, która zostanie wykonana w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie polegające na
budowie amfiteatru”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
nawierzchni syntetycznej.
Przewiduje się:
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu conipur PG gr. 50 mm układana na betonie zatartym na szorstko.
- wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu conipur M
- pokrycie żywicą konstrukcji płyty żelbetowej widowni
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.
Wykonanie nawierzchni winno być realizowane przez przedsiebiorstwo mające właściwe doświadczenie w
realizacji tego typu robót i gwarantujace właściwą jakość ich wykonania. Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca winien się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji
robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnic z autorami poszczególnych
opracowań przed przystapieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga być
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację
Projektantów.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
Wszystkie wykorzystywane materiały muszą być zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
2.2. Wymagania szczegółowe
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu conipur M
Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, grubość 14 mm, nieprzepuszczalna dla wody , do
użytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezpośrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej
lub betonowej. W każdej warstwie nawierzchnia posiada jednolitą barwę w połączeniu z granulatem EPDM .
Służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych
zawodów lekkoatletycznych na obiektach , na których odbywają się zawody najwyższej światowej rangi.
Powinna spełniać wymogi Międzynarodowej Federacji Amatorskiej Lekkoatletyki (IIAF).
Nawierzchnia nie może posiadać w swoim składzie komponentów z recyklingu oraz materiałów
prefabrykowanych.
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Parametry nie gorsze niż:
Wytrzymałość na rozciąganie
Wydłużenie w chwili zerwania warstwy dolnej
Odporność na ścieranie w aparacie Tabera
Współczynnik tarcia kinetycznego (w stanie suchym i mokrym – różnica
wartości badanych w stanie suchym i mokrym nie może być większa niż 0,05)
Tarcie:
- nawierzchnia sucha (min. - max.)
- nawierzchnia mokra (min. – max.)
Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC

0.65 – 0.72 MPa
72 – 76 %
3.80 – 3.90 g
0.28 – 0.32
60-65
67-73
1.6 – 1.8 mm

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków
chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli poniżej:
parametr
DOC - po 48 godzinach
ołów (Pb)
kadm (Cd)
chrom (Cr)
chrom VI (CrVI)
rtęć (Hg)
cynk (Zn)
cyna (Sn)

wartości w mg/l
< 10
< 0,01
< 0,001
< 0,01
< 0,01
< 0,001
1,0
< 0,01

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni
a. Aktualna Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB lub dokument równoważny wydany przez
instytucję upoważnioną do badań nawierzchni sportowych potwierdzające wszystkie wymagane
parametry nawierzchni.
b. Atest Higieniczny .
c. Badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF, wydane przez
jednostkę akredytowaną przez IAAF.
d. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium posiadające
akredytację.
e. Karta techniczna zawierająca parametry oferowanej nawierzchni (w oryginale),
f. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji . Autoryzacja musi być załączona w
oryginale.
g. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodny z
żądaną grubością nawierzchni bieżni.
h. Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię .
i. Wykonawca nawierzchni powinien przedstawić referencje w zakresie wykonania min. 3 obiektów
tożsamych z przedmiotowym zadaniem w oferowanej technologii.
j. Próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10cm z oznaczeniem producenta i typu
oferowanego produktu.
Impregnacja:
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoża. Do tego celu używa się :
przy podbudowie asfaltobetonowej
– nie impregnuje się
przy podbudowie betonowej
– zgodnie z dokumentacją projektową
Zużycie impregnatu : 0,15-0,20 kg/m2 ( w zależności od struktury podłoża) .
Nawierzchnia poliuretanowa typu conipur PG

Impregnat

produkt

zużycie

Sposób
aplikacji

Podbudowa
CONIPUR 70
asfaltowa :

0.15 kg/m² natrysk

Podbudowa
CONIPUR 74
betonowa :

0.20 kg/m² natrysk

uwagi
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CONIPUR 315
2.85 kg/m² ręcznie
CONIPUR 302)

Warstwa górna

Granulat
gumowy
20.4 kg/m²
1-4 mm
CONIPUR 315
2.3 kg/m² ręcznie
CONIPUR 302)
Granulat EPDM,
1-3 mm
lub 1-4 mm

W zależności od wielkości i gatunku użytego
granulatu gumowego, stosunek używanego kleju
może się zmienić. O szczegóły proszę skontaktować
się z Technical Service.
Podczas instalacji warstwa elastycznej, grubszej niż
30 mm należy zachować proporcje kleju i granulatu
gumowego. Duże powierzchnie można wykonywać
przy pomocy układarki dla poliuretanów.

Duże powierzchnie można wykonywać przy pomocy
układarki dla poliuretanów.

11.5 kg/m²

Żywica epoksydowa do pokrywania konstrukcji betonowych.
Żywice należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone budynki lub wydzielone
pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów łatwo palnych. Temperatura
wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić powyżej +5 °C.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych
robót. Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunków BHP i ochrony p.poż w czasie użytkowania sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany
sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót objętych niniejszą ST powinien wykazać się możliwością
korzystania z rozkładarki mas poliuretanowych oraz urządzeń do wykonywania natrysku mechanicznego.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Ułożenie
i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu
samochodowego. Materiał dostarczony będzie przez Wykonawcę w oryginalnych opakowaniach od producenta.
Opakowania będą oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację produktu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.
Jeżeli wskazania producenta różnią się od niżej wskazanych – należy każdorazowo stosować się do zaleceń
producenta.
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5.2. Nawierzchnia poliuretanowa conipur M
5.2.1. Podbudowa
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi,
odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże powinno być wolne od
zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć).
Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania się
warstwy górnej, nie wymaga impregnacji .
5.2.2. Impregnacja podłoża
Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem . Impregnat jest
jednoskładnikowy .
5.2.3. Wykonanie warstwy nośnej – „elastycznej”
Nawierzchnia właściwa jest układana wielowarstwowo .
5.2.4. Warstwa dolna
Wykonuje się ją w następujący sposób. System PUR mieszany jest w odpowiedniej proporcji wagowej
składników A i B. Składnik A powinien być wstępnie wymieszany. Mieszać należy w mieszalnikach do PUR o
wymuszonym działaniu tak, aby nie napowietrzyć systemu. Obroty mieszalnika nie mogą przekraczać
300 obr/min. Możliwe też jest do składników A i B pyłu gumowego - max. 5%. Następnie system ten wylewany
jest na odpowiednio przygotowane podłoże (patrz: podbudowa, impregnacja) oraz rozprowadzany raklami.
Rakle posiadają „zęby” o wysokości zależnej od żądanej grubości rozprowadzonego systemu PUR. Teoretyczne
zużycie systemu PUR dla spodniej warstwy nawierzchni poliuretanowej powinno wynosić ok. 2,20 kg. Należy
pamiętać , iż w przypadku nierówności podłoża z asfaltobetonu lub nie dostatecznym jego zagęszczeniu zużycie
systemu PU wzrośnie. Po upływie 5-10 min. warstwę PU zasypuje się z nadmiarem, „lekkim” granulatem
EPDM o granulacji 1-4 mm, który pod wpływem swojego ciężaru topi się w warstwie PUR. Należy nie
dopuszczać do powstawania „łysych plam”. Przyjęto teoretycznie iż zużycie granulatu EPDM wynosi 2,20 kg na
1 m2. Po utwardzeniu systemu (ok. 16 h) nadmiar granulatu należy zebrać .
5.2.5. Warstwa pośrednia
Warstwy pośrednie wykonuje się w identyczny sposób jak warstwę dolną . Podczas wykonywania tej warstwy
zmniejsza się ewentualne nierówności warstw poprzednio ułożonych wynikających np. z nierówności podłoża.
Należy jednak pamiętać, iż duże nierówności są trudne do usunięcia, a wręcz niemożliwe . Przy zachowaniu
zużycia podanego materiału w granicach 2,20 kg i granulatu EPDM – 2,00 kg, grubość warstwy powinna być
taka sama jak warstwy dolnej.
Dopuszcza się zmienną grubość tych warstw pod warunkiem ich sumarycznej grubości wynoszącej 9-10 mm.
5.2.6. Warstwa górna - użytkowa
Warstwa górna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy (bez granulatu – gładka). Całkowita grubość
systemu wynosi ok. 14,0 mm
5.2.7. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w
przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.
5.2.8. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, a tam gdzie będzie użytkowana w obuwiu z kolcami powinna
wynosić min. 14 mm.
Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.
Posypka z EPDM w warstwie górnej powinna być trwale związana z warstwą poliuretanu.
Nie należy dopuścić do powstawania „łysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien być zebrany.
Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków
utrudniających późniejsze użytkowanie.
Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych w
przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w przypadku boisk, kortów itp).
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Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, ponieważ
technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wręcz
uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności.
5.2.9. Instrukcja użytkowania zewnętrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych
Nawierzchnie poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. Powinny być
użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem,
który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni . Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi
środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach,
motorach. Przejazd samochodami (policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinien być
kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy .
Uwagi ogólne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter ogólny. Jako że
faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania jest zróżnicowany i jest poza naszą kontrolą,
nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają użytkownika od
konieczności dbałości o produkt .
5.2.10. Instrukcja konserwacji zewnętrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych
Syntetyczne nawierzchnie sportowe są wykonywane z nadzwyczaj trwałych polimerów, zaprojektowanych tak
aby były odporne na wpływ niekorzystnych wpływów klimatycznych oraz utrzymać stałość parametrów
użytkowania w obuwiu sportowym (z kolcami) w okresie ich użytkowania. Jednak w celu zachowania
odpowiednich parametrów użytkowych nawierzchni jest konieczna kompleksowa i regularna kontrola
nawierzchni sportowych (raz na rok) oraz bieżąca jej konserwacja. Te podstawowe uwagi są bardzo ważne
ponieważ zakres i sposób konserwacji zależy od sposobu ułożenia nawierzchni i zmienia się w zależności od
zanieczyszczeń przenoszonych drogą powietrzną oraz graniczących z nimi obiektów takich jak piaskownie,
obszary wegetacji roślin), które mogłyby zostawić mech i liście .
Gwarancja wydana przez instalatora zwykle jest warunkowa i uwzględnia podstawową konserwację
użytkownika.
- Pielęgnacja
Aby zachować długowieczność nawierzchni sportowej i zakonserwować ją, konieczne są procedury mające na
celu:
• Utrzymanie nawierzchni w należytej czystości.
• Bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników nawierzchni.
• W wypadku nawierzchni przepuszczających wodę, łatwe osuszanie wody powierzchniowej, które jest
podstawą długości życia nawierzchni.
• Zachowanie estetycznego wyglądu obiektu.
W tym celu należy wykonywać następujące czynności:
• Usuwać liście i inne zanieczyszczenia z nawierzchni,
• Myć nawierzchnię by usunąć zanieczyszczenia takie jak brud, algi, mech, piasek, itp.,
• Stosować profilaktycznie środki mających na celu wyeliminowanie mchu i innych porostów
niszczących nawierzchnię sportową,
• Okresowo usuwać chwasty w linii krawężnika okalającego nawierzchnię sportową.
- Maszyny do czyszczenia i konserwacji
Spadające liście, sosnowe igły i inne szczątki drzew nie powinny pozostawać na nawierzchni przez długi okres
czasu ponieważ ich dolne partie szybko gniją, tworząc zanieczyszczającą "skórę" na nawierzchni i są naturalnym
środowiskiem dla alg i mchu.
W celu usunięcia zanieczyszczeń organicznych i brudu idealny jest mechaniczny zamiatacz liści albo odkurzacz.
Miejsca szczególne mogą być czyszczone ręcznie. Maszyny i urządzenia czyszczące powinny być utrzymane w
należytym stanie technicznym. Należy unikać zanieczyszczeń pochodzących z mechanizmów, ponieważ rozlane
paliwo albo smar powodują trwałe uszkodzenie nawierzchni.
Nawierzchnia sportowa może być uszkodzona również poprzez przejazd i używanie maszyn o dużym nacisku na
koła, powodujących duże tarcie oraz używanie urządzeń posiadających ostre krawędzie. Wymagane jest
stosowanie maszyn o szerokim profilu opon i zmniejszonym ciśnieniu w nich, miękkich szczotkach oraz
troskliwe manewrowanie mechanizmami i maszynami.
Przynajmniej raz na rok nawierzchnia powinna być umyta urządzeniem pod wysokim ciśnieniem. Na rynku
można znaleźć wiele urządzeń do tego typu prac. Od myjek ręcznych do mechanicznych. Zastosowanie
odpowiedniego urządzenia lub maszyny zależy od powierzchni do umycia. Można je kupić lub wynająć.
Nawierzchnie poliuretanowe mogą oprzeć się ciśnieniom do 120 bar bez ryzyka uszkodzenia ich. Wiele
urządzeń myjących pozwala na dodanie środków czyszczących i środków grzybobójczych do wody. Te
chemikalia pomogą zapobiegać rozwojowi warstwy mchu i alg powstałych na nawierzchni.
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- Połączenia z nawierzchniami trawiastymi – bieżna la
Stadiony lekkoatletyczne posiadające arenę centralną z trawy naturalnej wymagają jej koszenia i konserwacji, co
za tym idzie regularnego dostępu maszyn powierzchni z trawy, znajdującej się wewnątrz areny. Zalecane jest
aby przejazd przez bieżnię la odbywał się w miejscach ochronionych rozwiniętymi matami prefabrykowanymi
wykonanymi z gumy lub innego rodzaju materiałów elastycznych.
- Zapobieganie uszkodzeniom
Aby zapewnić utrzymywanie nawierzchni w wysokim standardzie, powinny być ograniczenia w używaniu jej w
innych celach niż sportowe oraz narzucone zasady jej użytkowania.
• Generalnie - żadne pojazdy nie powinny poruszać się na syntetycznej nawierzchni.
• Jeżeli konieczny jest przejazd maszyn i pojazdów o nacisku powyżej 1′500 kg na 4 opony, należy
zabezpieczyć nawierzchnię podestami z desek w celu rozłożenia nacisku.
• Chronić nawierzchnię przed olejami, paliwem, rozpuszczalnikami oraz chemikaliami.
• Zabronione jest odpalanie ogni sztucznych i palenia papierosów na nawierzchni.
• Wewnętrzny tor bieżni la stadionu nie powinien być używany dla treningu.
- Uszkodzenia i renowacja nawierzchni
Żywotność syntetycznej nawierzchni sportowej zależy od jej jakości, używania oraz sposobu konserwacji.
Generalnie żywotność nawierzchni używanej intensywnie to 8-10 lat. Po tym okresie użytkowania nawierzchnia
powinna być odnowiona. Odnowienie wykonane okresowo zapobiega całkowitej degradacji nawierzchni, która
wymagałaby kompletnego jej odtworzenia.
Odnowienie musi być wykonane przez profesjonalnych wykonawców ze znajomością tego typu prac !
Są różne sposoby odnowienia nawierzchni sportowych:
• Kompletne odnowienie przez zastępowanie zniszczonej nawierzchni syntetycznej nowym materiałem
• Częściowe odnowienie przez zastępowanie zlokalizowanych zniszczonych części nawierzchni
• Re-tooping lub pokrycie całości odpowiednimi syntetycznymi materiałami
• Częściowy re-tooping , w szczególności zniszczonych części nawierzchni
Uwagi:
Wymagane jest częściowe albo kompletne odtworzenie linii.
Należy pamiętać, że dodatkowe malowanie lub natrysk, wykonane na przepuszczalnych nawierzchniach
sportowych zmniejszają przenikalność wody w nawierzchni.
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter ogólny. Jako że
stan nawierzchni, użycie i stosowanie różnych środków czyszczących jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie
bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie lub albo oparte na testach, nie zwalniają od
testowania odpowiedniości czyszczących produktów i ich zastosowania.
5.2.11. Uwagi wykonawcze
• Nawierzchnie sportowe powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla określonego zastosowania.
• Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych,
wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.
• W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie
producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
• Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami.
5.3. Nawierzchnia poliuretanowa conipur PG
5.3.1. Przygotowanie podbudowy
Podbudowa powinna być sucha, szczepna, bez luźnych i kruchych cząstek, które osłabiają przyleganie taki jak
olej, tłuszcz, trawa, ziemia , farby, albo inne środki zanieczyszczające. Poziom wilgoci nie może przewyższyć
4% (mierzony z wyposażeniem CM) , która odpowiada maksymalnej 75 % wilgotności względnej stosownie do
ASTM F 2170. Jeżeli używamy testu chlorku wapnia , maksymalne dopuszczalne wysyłanie pary to 4.0 funty
(zgodnie z przez ASTM F 1869). Temperatura podbudowy musi mieć wartość przynajmniej 3°C powyżej
aktualnej temperatury punktu rosy
5.3.2. Aplikacja systemu
Podbudowę należy zaimpregnować CONIPUR-em 70 (w przypadku betonu CONIPUR-em 74) przygotowaną
podbudowę asfaltobetonową poprzez natrysk lub wałkiem.
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Uwaga: Należy impregnować tylko taką powierzchnię podbudowy betonowej, którą w ciągu następnych 8
godzin można przykryć warstwą nawierzchni. Dla podbudowy asfaltobetonowej ten czas to 24 godziny. W
przypadku przekroczenia tego czasu należy nanieść następną warstwę impregnatu, która polepszy przyczepność.
Z warstwy impregnatu powinien odparować rozpuszczalnik aby podłoże było lepkie.
Granulat gumowy miesza się z klejem Conipur używając specjalnie zaprojektowanego miksera. Warstwa
bazowa układana jest ręcznie przy pomocy packi. Należy pozostawić ją na okres wiązania systemu. Chronić
przed uszkodzeniami i osobami postronnymi. Proces wiązania zależy od temperatury i wilgotności ale zazwyczaj
trwa 12-18 godzin.
Granulat EPDM i lepiszcze CONIPUR mieszać należy używając odpowiedniego miksera. Górną warstwę
wykonujemy także ręcznie. W celu uzyskania prawidłowej jakości, jest ważne aby wykonać ją jednorodną,
dobrze zagęszczoną z minimalną grubością 12 mm. Należy odczekać żeby warstwa EPDM stwardniała. Proces
wiązania zależy od temperatury i wilgotności. Zabezpieczyć nawierzchnię przed uszkodzeniami (np. ruch
pieszy) do momentu zakończenia reakcji wiązania.
Maksymalny odstęp pomiędzy instalacją elastycznej bazowej warstwy i górnej wynosi 48 godzin. Gdy warstwa
EPDM jest zainstalowana po tym odstępie, nawierzchnia musi być zaimpregnowana impregnatem CONIPUR 7
5.4. Nawierzchnia epoksydowa
5.4.1. Przygotowanie powierzchni betonu
Podłoże pod nawierzchnię z żywic epoksydowych powinno spełniać następujące warunki:
podłoże powinno posiadać odpowiednie spadki, być równe, gładkie, szorstkie, czyste i suche,
równość - podłoże uznaje się za równe, jeśli na dowolnie wybranych odcinkach o długości 4 m (pomiar łatą
długości 4 m) prześwity podłatą mierzone klinem pomiarowym nie przekraczają 3 mm
kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas wykonywania
płyty pomostu.
gładkość – podłoże jest gładkie, jeśli nie wykazuje lokalnych nierówności i zagłębień przekraczających ±1 mm
szorstkość – szorstkość podłoża badana metodą wypełnienia piaskiem nie powinna przekraczać 1 mm.
czystość - powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń,
mleczka cementowego, plam oleju, smarów i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie
powierzchni wykonać należy przez wypiaskowanie. Po zmyciu powierzchnia pomostu powinna zostać osuszona,
wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części wystające powinny być skute lub
zeszlifowane, a zagłębienia głębokości do 0,5 cm wypełnione poprzez szpachlowanie zaprawą na bazie żywic
epoksydowych. Jako wypełniacz do żywicy może być stosowany cement, mączka kamienna i piasek oraz ich
mieszaniny. Dobór wypełniacza uzależniony jest od grubości nakładanej warstwy zaprawy żywicznej.
bardzo duże ubytki i nierówności płyty przekraczające 4 cm należy naprawić zaprawą niskoskurczową
wykonaną wg specjalnej technologii,
rysy występujące w podłożu powinny być wypełnione iniekcyjnie
wytrzymałość na ściskanie w obiektach nowo budowanych powinna być równa wytrzymałości gwarantowanej
wynikającej z przyjętej klasy betonu
wytrzymałość podłoża na odrywanie mierzona metodą pull-off (wg normy PN-EN 1542:2000) powinna wynosić
średnio nie mniej niż 2,0 MPa przy wykonywaniu nawierzchni na chodnikach.
podłoże powinno być suche – beton w stanie powietrzno suchym, bez widocznych śladów wilgoci i
spowodowanych wilgocią zaciemnień, wilgotność podłoża mniejsza od 4%
5.4.2. Gruntowanie podłoża
Gruntowanie podłoża ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego podłoża.
Gruntowanie powinno się wykonać przy użyciu firmowego primera. Materiał gruntujący nanosi się przy użyciu
wałka malarskiego. Zużycie primera zgodne z ilością podaną w Karcie Technicznej materiału (zwykle wynosi 1
litr na 4-5 m2 powierzchni normalnego, zwartego betonu). Gruntowanie wykonuje się przez jednokrotne
pomalowanie podłoża roztworem za pomocą wałka malarskiego lub szczotki dekarskiej.
Schnięcie zagruntowanych powierzchni trwa w porze letniej od 4 - 6 godzin i jest uzależnione od temperatury
otoczenia. W praktyce należy czekać aż do chwili, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a primer nie
brudzi ręki.
Jednorazowo można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. W
przybliżeniu oznacza to, że przy użyciu ręcznego palnika o szerokości 1 m i zatrudnieniu 2 osób wynosi to 150
m2 w ciągu dnia. Nie należy gruntować powierzchni „na zapas” z uwagi na znaczne obniżenie przyczepności
izolacji do podłoża. Powierzchnię zagruntowaną, niezaizolowaną w ciągu tego samego dnia, należy ponownie
zagruntować. Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych
powierzchniach
Powierzchnia podłoża powinna być starannie przygotowana. Należy ją oczyścić metodą strumieniowo-ścierną.
Zużyte, zanieczyszczone ścierniwo powinno być zbierane i wywożone na odpowiednie składowisko. Inspektor
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Nadzoru ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrażenia zgody na nanoszenie żywicy.
Ewentualne ubytki podłoża o głębokości przekraczającej 5 mm i powierzchni większej niż 10x10 cm do 15x15
cm należy oczyścić i naprawić masą szpachlową składająca się z żywicy zmieszanej z suchym piaskiem.
Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed nanoszeniem Primera przy pomocy
szczotek z włosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza bądź przy
pomocy odkurzaczy przemysłowych.
Oczyszczone powierzchnie należy pokryć Primerem.
5.4.3. Nanoszenie powłok z żywicy
Inspektor Nadzoru może zarządzić wykonanie próbnych powłok z żywicy na wytypowanych fragmentach
konstrukcji w celu oceny ich jakości, przyczepności do podłoża, bądź przydatności zaproponowanych przez
Wykonawcę technik nanoszenia powłok i eliminacji technik nie gwarantujących odpowiedniej jakości robót.
Warunki wykonywania robót
Temperatura powietrza powinna wynosić minimum +12°C, a wilgotności powietrza powinna wynosić od 50 do
85%. Temperatura podłoża powinna być wyższa o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i
wilgotności i wynosić +8 do +30 °C.
Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka nie była narażona w czasie żelowania na działanie kurzu i
deszczu.
Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw.
Przygotowanie materiałów oraz sprzętu
Przed użyciem materiałów należy sprawdzić ich atesty. Inspektor Nadzoru może zalecić wykonanie badań
kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod
przewidzianych w odpowiednich normach.
Primer przygotowuje się przez mieszanie mieszarką wolnoobrotową przez około 5 minut dwóch składników w
proporcjach zalecanych przez producenta.
Żywicę przygotowuje się tak samo, z tym, że proporcje mieszania składników są inne, zgodne z zaleceniami
producenta.
Pędzle, wałki muszą być czyste.
Wykonanie podkładu gruntującego
Podkład gruntujący (Primer) należy nanosić ręcznie pędzlem lub wałkiem, możliwie szybko, tak by nasączyć
beton, lecz aby nie powstały kałuże. Miejsc uprzednio naprawianych żywicą nie pokrywać Primerem.
Rozprowadzanie Primera należy zacząć od miejsc najwyższych. Zużycie powinno wynosić 0,2 - 0,25 kg/m2.
Okres przydatności Primera do zużycia wynosi około 30 minut.
Nakładanie pierwszej warstwy żywicy
Pierwszą warstwę żywicy rozprowadza się tym samym wałkiem co Primer rozpoczynając od najwyższych
miejsc, możliwie jak najszybciej po przygotowaniu żywicy, bowiem okres jej przydatności do użycia wynosi
około 30 minut. Przed nakładaniem żywicy trzeba odkurzyć powierzchnię przy użyciu szczotek i sprężonego
powietrza. Posypywanie należy zakończyć przed upływem 30 minut od wymieszania żywicy.
Po 24 godzinach należy zmieść nadmiar kruszywa i przedmuchać powierzchnię sprężonym powietrzem.
Nakładanie drugiej warstwy żywicy
Drugą warstwę żywicy nanosi się podobnie jak pierwszą. Kruszywo powinno być posypane z nadmiarem około
30 %.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
Badania powinny być przeprowadzone z uwzględnieniem obowiązujących norm przez upoważnioną jednostkę
badawczą, a ich wyniki będą dołączone do dokumentacji odbiorowej. Wyniki te będą też wymagane przy
odbiorach robót ulegających zakryciu. Wyniki odbiorów zapisywane będą w dzienniku budowy. Wszystkie
wyniki badań będą gromadzone przez wykonawcę.
6.2. Kontrola nawierzchni
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.
Granulat powinien być trwale związany klejem. Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni
powinny odpowiadać wartościom określonym w przepisach.
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Negatywny wynik badania będzie podstawą do nieodebrania danego etapu i jednocześnie zobowiązuje
wykonawcę do poprawy danego zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane są ponownej kontroli.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostką obmiarową robót jest – m2 (metr kwadratowy) wykonanych nawierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania według pkt. 6 dały pozytywny wynik.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1876-1:2000
PN-EN ISO 7854:2002
PN-EN ISO 1421:2017-02
PN-EN ISO 2286-3:2016-11
PN-EN ISO 2411:2017-11
PN-EN ISO 4674-1:2017-02

PN-EN ISO 2286-1:2016-11
PN-EN ISO 4674-1:2017-02
PN-EN ISO 4674-2:2002
PN-EN 1177:2018-04

Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -Badania w niskiej temperaturze -- Próba zginania
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -Wyznaczanie odporności na uszkodzenie przy zginaniu
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -Wyznaczanie odporności na uszkodzenie przy zginaniu
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -Wyznaczanie właściwości zwoju -- Część 3: Metoda wyznaczania grubości
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -Wyznaczanie przyczepności powleczenia
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -Wyznaczanie właściwości zwoju - Część 2: Metody wyznaczania całkowitej
masy powierzchniowej, masy powierzchniowej powleczenia i masy
powierzchniowej podłoża
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -Wyznaczanie właściwości zwoju -- Część 1: Metody wyznaczania długości,
szerokości i masy netto
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -Wyznaczanie odporności na rozdzieranie -- Część 1: Metody rozdzierania ze
stałą prędkością
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -Wyznaczanie odporności na rozdzieranie -- Część 2: Metoda wahadła
balistycznego
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej
wysokości upadku

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z przekryciem posadzki z desek egzotycznych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie polegające na
budowie amfiteatru”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy
na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dotyczących montażu desek
egzotycznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą budowlaną i dlatego
jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie
całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się zdarzyć, że
dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w związku z tym Wykonawca
będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te okażą się
nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani
Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własną wiedzą i
doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie
informacje tak, aby móc przedłożyć łączną cenę i zmodyfikowana ofertę, zgodnie z którą ma on uzupełnić
projekt wedle wymagań uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów
opisanych w przedmiarze.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 ogólnej
specyfikacji technicznej.
Wszystkie materiały użyte do wykonania wykończenia posadzek powinny być zgodne z Dokumentacją
Projektową, ponadto powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie RP i UE.
Wymagania szczegółowe dotyczące lokalizacji montażu oraz parametrów zastosowanych materiałów
należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami inwestora.
Uwaga:
- grubości warstw przegród budowlanych zgodnie z częścią rysunkową,
- należy zwrócić szczególną uwagę na połączenie różnych rodzajów materiałów, połączenia należy
wykonać niezwykle dokładnie i estetycznie, połączenie np. przy pomocy listwy dystansowej,
szczegółowe rozwiązanie uzgodnić z Projektantem na etapie realizacji obiektu.
2.2. Wymagania szczegółowe
Scena wykończona deskami z drewna egzotycznego, typu iroko w kolorze ciemnego brązu / czarny, grubość 5
cm na legarach 5 cm x 5 cm lub 5x10 cm, na podkładkach tłumiących , z otworami umożliwiającymi swodbodny
przepływ wody do otworu odwadniającego (wpust dachowy).
Należy przedstawić próbkę i uzyskać akceptację NA i IN.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLACU TEATRALNYM W SZCZECINIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE AMFITEATRU
Strona

179

B-03.01.03 - DESKI TARASOWE

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzęt do wykonywania wykładzin
Roboty związane z wykonaniem tarasów drewnianych są wykonywane ręcznie z wykorzystaniem
elektronarzędzi. Używany sprzęt powinien mieć wymagane dokumenty, dopuszczające go do stosowania,
potwierdzone przez dozór techniczny.
Stosowany sprzęt powinien być utrzymany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie
konserwowany, a okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny być
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane lub nieprzygotowane do
jego użycia.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów
przewozowych. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót można
przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym. Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone
przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i
przewiewnym nie wystawionym na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki należy
izolować od podłoża.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Prace przygotowawcze
Jakość desek musi zostać sprawdzona przed jego ułożeniem. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy
oczyścić powierzchnię płyty betonowej. Podłoże powinno być stabilne i równe.
5.2. Wykonanie sceny letniej
Montaż tarasów drewnianych należy wykonać zgodnie z projektem, ST oraz instrukcją montażu.
Układ desek prostopadły do osi głównej amfiteatru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
o wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania ubytków i porowatości,
czystości i zawilgocenia,
o równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrową łatę,
o jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
o prawidłowości przygotowania podłoży,
o jakości (wyglądu) powierzchni desek tarasu.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót
z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. Roboty muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej
wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac. Odrzucone
elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonanie nawierzchni sceny letniej - prawidłowość ukształtowania: wymiary, spadki, jakość montażu
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostką obmiarową wykonanych robót jest m2 wykonanego pokrycia z desek w czasie realizacji
przedmiotowej inwestycji.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
8.2. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.
8.3. Wymagania przy odbiorze
W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidłowość położenia wykładziny.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN).
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
terenów zielonych, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący
dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogęszczeniem.
Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany
np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.
Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości
1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną
Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie
przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonie terenów zielonych, do których wykonania zostały użyte materiały i wyroby
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Zakres powyższych robót obejmuje:
− Nasadzenia drzew i krzewów,
− Sianie nowych trawników,
− Pielęgnowanie nowych nasadzeń oraz trawników.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania
ogólne”.
2.2. Materiał roślinny, który zostanie wykorzystany do nasadzenia
2.2.1. Zalecenia jakościowe materiału szkółkarskiego
Materiał roślinny do realizacji inwestycji, powinien spełniać najwyższe wymagania jakościowe. Rośliny
powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkółkarskiej. Dostarczone przez Wykonawcę sadzonki
krzewów powinny być zgodne z polską normą, właściwie oznaczone – zwierać etykiety na których znajduje się
polska i łacińska nazwa danego egzemplarza.
Do nasadzeń należy stosować materiał szkółkarski w pojemnikach lub w przypadku drzew, z bryłą korzeniową.
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Drzewa i krzewy:
− pokrój rośliny oraz barwa igieł i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
− materiał powinien być szkółkowany i dostarczony w pojemnikach bez uszkodzeń mechanicznych, otarć i
innych ubytków,
− rośliny powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokości, szerokości, długości pędów, a także równomiernie rozkrzewione i rozgałęzione,
− system korzeniowy powinien być skupiony, prawidłowo rozwinięty, wolny od szkodników i patogenów,
− na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie boczne,
− pędy krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,
− rośliny powinny być dojrzałe technicznie tzn. nadawać się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe,
− bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wilgotna, przerośnięta korzeniami, wolna od chwastów i
starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia,
− do czasu wykonania nasadzeń, rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnięciem.
Wady niedopuszczalne:
− silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
− ślady żerowania szkodników,
− zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i częściach naziemnych,
− martwice i pęknięcia kory,
− uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
− dwupędowe korony drzew formy piennej,
− oznaki chorobowe,
− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.
2.2.2. Wymagania szczegółowe
Krzewy liściaste pojemnikowane
Sadzonki 2-3 letnie, posiadające, co najmniej 3 pędy typowe dla odmiany/gatunku.
Sadzonki pojemnikowane w worki foliowe, w zależności od wysokości roślin:
- krzewy niskie – pojemniki 12 – 15 cm średnicy;
- krzewy średnie i wysokie– pojemniki 15 – 18 cm średnicy;
Wysokość pędów sadzonek – w zależności od charakterystyki gatunku i odmiany:
- krzewy niskie: 15 - 30 cm;
- krzewy średnie: 30 – 50 cm lub 50 – 80 cm;
- krzewy wysokie: 80 – 120 cm.
Nawozy mineralne
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowane, z podanym składem
chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.
Ziemia urodzajna
Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych.
W miejscach, gdzie zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozesłania
w miejscu sadzenia roślin oraz zakładania trawników,
3. SPRZĘT
Roboty związane z mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. TRANSPORT
Transport materiałów do realizacji inwestycji lub jej części może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi,
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. Krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami
transportu. Podczas transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed wyschnięciem, przemarznięciem,
uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów oraz osadzone w pojemnikach i ustabilizowane w samochodzie
transportowym tak, aby nie uległ uszkodzeniu. Wszelkie uszkodzenia i złamania podczas transportu powinny
być oczyszczone, a rany zabezpieczone. Krzewy i inne rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i
nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewać.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Nasadzenia
Przed przystąpieniem do realizacji projektu nasadzeń zamiennych należy:
- oczyścić teren z gruzu i resztek budowlanych;
- uporządkować teren;
- przeprowadzić orkę na głębokość 20-25 cm (lub ręczne przekopanie gruntu);
- wyrównać i rozdrobić materiał glebowy przez wykonanie bronowania lub ręcznie za pomocą grabi;
- podłoże zagęścić wałem lekkim;
- przesadzić wyznaczone rośliny.
5.2. Ochrona i zabezpieczenie drzew na czas budowy
Podczas realizacji inwestycji w sąsiedztwie istniejących drzew następuje czasowe pogorszenie warunków
wzrostu dla drzew. W celu zapobieżenia uszkodzeniom adaptowanych roślin określa się warunki zabezpieczenia
drzew na czas trwania budowy. Zieleń pozostawioną należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi bryły
korzeniowej, pnia i korony drzew, oraz przed zagęszczeniem gruntu wokół pni np. na skutek składowania
materiałów budowlanych, ustawiania ciężkiego sprzętu budowlanego itp. Wskazane jest zabezpieczenie
opaskami z desek pni drzew, przy których będą wykonywane roboty budowlane, również drogowe przy tyczeniu
i budowie nawierzchni alejek parkowych, montażu małej architektury itp.
5.3. Krzewy liściaste sadzone w gruncie
- wykopać dół 2-krotnie większy od rozmiarów bryły korzeniowej;
- dno dołu rozpulchnić;
- dół zaprawić uniwersalną ziemią ogrodniczą;
- po posadzeniu obficie podlać i zagęścić glebę wokół rośliny;
- stosować mulczowanie bezpośrednio pod koronami krzewów – 8 cm warstwą kory sosnowej średnio mielonej.
5.4. Krzewy liściaste sadzone w pojemnikach
- dno donicy wyłożyć 5-cio centymetrową warstwą keramzytu;
- donicę wypełnić uniwersalną ziemią ogrodniczą, do poziomu na którym umieszczona ma być roślina,
zagęszczające ręcznie każdą warstwę podłoża;
- umieścić roślinę w odpowiednim miejscu;
- uzupełnić podłoże do poziomu ok. 8 cm od brzegu donicy;
- po posadzeniu obficie podlać i zagęścić glebę wokół rośliny;
- mulczowanie 5 cm warstwą kory sosnowej średniomielonej stosować na całej powierzchni pojemnika
5.5. Pielęgnacja i zabezpieczenie zieleni
Pielęgnacja drzew liściastych
Nawadnianie – bezpośrednio po posadzeniu rośliny należy obficie podlać. Po ruszeniu wegetacji bryłę
korzeniową trzeba utrzymywać w glebie o stałym, umiarkowanym uwilgotnieniu. Najlepiej nawadniać rośliny
jednorazowo większą ilością wody, tak, aby woda dostała się w głębsze warstwy gleby w rejon korzeni.
Nawożenie – pierwsze nawożenie przeprowadzić nawozami potasowymi w okresie jesiennym (koniec sierpnia).
Cięcie – polega głównie na wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych i formujących. Należy je przeprowadzać
stosownie do potrzeb – w razie przemarznięcia pędów lub też pojawienia się pędów deformujących koronę
rośliny.
Mulczowanie – warstwę ściółki uzupełniać dwa razy w roku: wiosną i jesienią, tak by łącznie stanowiła warstwę
miąższości 8 cm.
Odchwaszczanie – przeprowadzać zależnie od potrzeb, wyłącznie mechanicznie.
Inne zabiegi – w razie konieczności należy przeprowadzić palikowanie lub wymienić zniszczone rośliny. Tuż
przed nastaniem mrozów nasady pni drzew zabezpieczyć kopczykiem z kory sosnowej. Nasadę pnia
kasztanowca białego zabezpieczyć kopczykiem z kory sosnowej – kopczyk usypać tuż przed mrozami i
rozgarnąć wczesną wiosną. Dodatkowo, pień drzewa owinąć matą jutową.
Pielęgnacja drzew iglastych
Nawadnianie – bezpośrednio po posadzeniu rośliny należy obficie podlać. Po ruszeniu wegetacji bryłę
korzeniową trzeba utrzymywać w glebie o stałym, umiarkowanym uwilgotnieniu. Najlepiej nawadniać rośliny
jednorazowo większą ilością wody, tak, aby woda dostała się w głębsze warstwy gleby w rejon korzeni. W celu
bardziej efektywnego nawadniania bryły korzeniowej wokół drzewa można usypać wał, wysokości ok. 30 cm,
zatrzymujący wodę.
Nawożenie - w okresie wiosennym i letnim stosować specjalistyczne nawozy wieloskładnikowe w dawkach i
terminach zalecanych przez producenta. Nawożenie jesienne przeprowadzić najpóźniej pod koniec sierpnia
nawozem potasowym w dawce 2-3 q K2O/ha.
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Cięcie – ogranicza się do wykonywania cięć pielęgnacyjnych (usuwania przemarzniętych i uszkodzonych
pędów).
Mulczowanie – warstwę ściółki uzupełniać dwa razy w roku: wiosną i jesienią, tak by łącznie stanowiła warstwę
miąższości 8 cm.
Odchwaszczanie – przeprowadzać zależnie od potrzeb, wyłącznie mechanicznie.
Inne zabiegi – ochrona przed chorobami i szkodnikami.
Pielęgnacja zieleni w drugim i trzecim roku po posadzeniu
Nawadnianie – przeprowadzać zależnie od potrzeb, tak aby nie dopuścić do przesuszenia bryły korzeniowej.
Najlepiej nawadniać rośliny jednorazowo większą ilością wody.
Nawożenie – wiosenne (od połowy maja do połowy sierpnia) przeprowadzać nawozami wieloskładnikowymi z
zawartością azotu ok. 14%. Nawożenie jesienne przeprowadzać nawozami potasowymi najpóźniej pod koniec
sierpnia.
Cięcie – polega głównie na wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych i formujących korony (zależnie od potrzeb).
Mulczowanie – warstwę ściółki uzupełniać dwa razy w roku: wiosną i jesienią, tak by łącznie stanowiła warstwę
miąższości 8 cm.
Odchwaszczanie – przeprowadzać zależnie od potrzeb, wyłącznie mechanicznie.
Inne zabiegi – w razie konieczności należy przeprowadzić palikowanie lub wymienić zniszczone rośliny
Pielęgnacja zieleni istniejącej
Pielęgnacja istniejącej zieleni niskiej, średniej i wysokiej obejmuje:
- wykonywanie cięć pielęgnacyjnych (usuwanie przemarzniętych i suchych pędów wiosną, usuwanie
porażonych pędów – zależnie od potrzeb) i formujących (zależnie od potrzeb);
- leczenie ewentualnych ubytków na pniu (wgłębnych i powierzchniowych);
- ochronę przed szkodnikami i chorobami;
- nawadnianie (zależnie od potrzeb);
- odchwaszczanie ręczne (zależnie od potrzeb);
- palikowanie drzew;
- systematyczne nawadnianie roślin młodych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne
do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.
6.2. Drzewa
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania
korzeni i zasypania dołów. Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu:
− wielkości dołków,
− zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian,
odległości sadzonych roślin,
− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności
z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
− odpowiednich terminów sadzenia,
− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,
− zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew z dokumentacją projektową,
− wykonania misek, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór odbywa się podczas
jesieni,
− jakości posadzonego materiału.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót:
− Sadzenie drzew, krzewów, roślin żywopłotowych [szt.],
− zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy [m3],
− orka glebogryzarką przyczepną gruntu [ha],
− rozścielenie ziemi urodzajnej [m3],
− wykonanie trawników [m2].
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
Prace związane z realizacją projektu zieleni oraz późniejszą pielęgnacją zieleni, należy zlecić firmie
wyspecjalizowanej w zakładaniu oraz pielęgnacji terenów zieleni. Odbiór z obowiązującym minimum
jednorocznym okresem gwarancyjnym.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN ISO 14238:2014-04
PN-G-04600:1998
PN-R-04032:1998
PN-EN 1317-5+A2:2012

Jakość gleby – Metody biologiczne – Oznaczanie mineralizacji azotu i
nitryfikacji w glebach oraz wpływu substancji chemicznych na te procesy
Torf i wyroby torfu – Pakowanie, przechowywanie i transport
Gleby i utwory mineralne – Pobieranie próbek i oznaczanie składu
granulometrycznego
Systemy ograniczające drogę – Część 5: Wymagania w odniesieniu do
wyrobów i ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 132 poz.622 z późn. zm.);
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem nawierzchni, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej
dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie
amfiteatru”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie
płaszczyźnie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych.
Podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia na podłoże
gruntowe.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.
1.4. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
nawierzchni. W zakresie objętym Dokumentacją Projektową należy wykonać nawierzchnię z kruszywa
mineralnego.
Plac zabaw typ A - Nawierzchnia placu zabaw to nawierzchnia żwirowa o gr. 30 cm, układana w zagłębieniu na
gruncie rodzimym. Wokół drzew okręgi o średnicy ok. 2 m wypełnione korą (ze względu na dobrą filtrację
wody) zabezpieczone obrzeżem (krawężnik gumowy).
Piaskownica wypełniona piaskiem, gr. warstwy ok. 40 cm z atestem PZH, bez cząstek pyłowych i iłowych o
wielkości ziarna od 0,2 do 2 mm.
Outdoor fitness – Strefę sportową wykończyć należy nawierzchnią żwirowa gr. 20 cm układaną na gruncie
rodzimym.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonanie robót winno być realizowane przez przedsiębiorstwo mające właściwe doświadczenie w realizacji
tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość ich wykonania. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca
winien się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót. Wszelkie
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych
elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację Projektantów.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania omówiono w punkcie 2 ogólnej
specyfikacji technicznej.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
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2.2. Potrzebne materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
2.2.1. Kruszywo
Kruszywa do wykonania warstwy odcinającej (podsypkowej) powinny spełniać następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odcinających musi być spełniony warunek
szczelności.
b) zagęszczalności, określony zależnością:
gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinających (podsypkowych) powinien spełniać wymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
2.2.2. Kruszywa mineralne
Materiałem do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje się łupki wysokogórskie, wiążący żwir i kamień
naturalny. Zastosowany materiał nie może ulegać kruszeniu się podczas eksploatacji i nie pylić. Powinien
zachować odporność na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych.
W celu wykonania nawierzchni mineralnych należy używać jedynie takiego materiału który został
wyprodukowany z kamienia naturalnego. Materiał przeznaczony do budowy powinien posiadać stosowne atesty
oraz deklaracje świadczące o dopuszczeniu danego materiału do obiegu w budownictwie.
2.2.3. Kora, piasek, żwir
Materiał zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12
2.2.4. Woda
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu,
bez specjalnych wymagań.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych
robót. Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunków BHP i ochrony p.poż w czasie użytkowania sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany
sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiałów
Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Ułożenie
i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu
samochodowego.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie 5
ogólnej specyfikacji technicznej.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi
producenta.
5.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego
Wykonać zgodnie z ST „Nawierzchnie utwardzone”.
5.3. Wykonanie nawierzchni mineralnej
Grubość warstwy materiału nasypowego powinna zostać określona w specyfikacji projektowej.
Optymalny spadek warstwy wynosi 2–3 %. Przy układaniu należy każdorazowo stosować się do zaleceń
producenta nawierzchni.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
6.2. Zasady ogólne kontroli jakości robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić odpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materiały, wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki
tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.
6.3. Sprawdzanie wykonania nawierzchni
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robot i ich zgodności z ST oraz na sprawdzeniu
świadectwa jakości wyrobu. Badania kontrolne obejmują kontrolę: - równości nawierzchni - odchyłka na 2 m
łacie nie powinna przekraczać 4 mm, - pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych, - grubości nawierzchni
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostkami obmiarowymi robót są:
− wykonanie nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena wykonania robót obejmuje:
− zakup materiałów,
− transport materiałów na miejsce składowania na placu budowy,
− transport do miejsca wykonywania prac,
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− ułożenie i zagęszczenie nawierzchni,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
− uporządkowanie stanowisk pracy,
− wszystkie inne niewymienione czynności niezbędne do wykonania robót określonych w niniejszej ST.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1176-1:2017-12
PN-EN 14952:2006
PN-EN 14955:2006

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 1: Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań
Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie nasiąkania wodą
materiałów mineralnych niezwiązanych
Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie składu i kształtu ziaren
nawierzchni mineralnych niezwiązanych otwartych terenów sportowych

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z montażem elementów małej architektury w zakresie określonym niniejszą ST, które zostaną
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu
Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
Opis
45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej.
45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budynków.
45112723-9

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw.

45212140-9

Obiekty rekreacyjne.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie elementów małej architektury, przy zastosowaniu materiałów i wyrobów odpowiadających
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Mała architektura obejmuje:
− murki oporowe
− ścianki wolnostojące, w tym betonowa ścianka w północno-wschodniej części placu pełniąca jednocześnie
rolę tablicy informacyjnej o obiekcie
− platforma
− najazdy betonowe
− rury proste i półokrągłe
− śmietniki wolnostojące zlokalizowane przy przestrzeni outdoor fitness, na placu zabaw typ A, obok ławek
(śmietniki pozostałe z części inwestycji obejmującej budowę fontanny)
− barierki stalowe malowane proszkowo
− bramki wejściowe na place zabaw
1.4. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Pozostałe określenia podstawowe i definicje
wynikające z polskich norm, przepisów i literatury technicznej są podane w części ogólnej pkt. 1.4. Specyfikacji
ogólnej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
Materiały z których wykonane są elementy małej architektury muszą być zgodne z dokumentacją projektową lub
porównywalne z materiałami referencyjnymi wymienionymi w dokumentacji projektowej.
Należy przedstawić wzór elementu do zaakceptowania Projektanta i Inwestora.
UWAGA: Ilość, rodzaj oraz montaż zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami Inwestora.
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2.2. Elementy małej architektury
- platforma
- najazdy betonowe
- rury proste i półokrągłe
- śmietniki wolnostojące i pozostałe fontanny
- barierki stalowe
- bramki wejściowe
- inne elementy:
Ławka z białego betonu architektonicznego
Część konstrukcyjna ławki wykonana z białego betonu architektonicznego
Siedzisko z 4 grubych desek z drewna iglastego.
Montaż za pomocą kołków rozporowych.
Kosz z białego betonu architektonicznego
Część konstrukcyjna wykonana z białego betonu architektonicznego na podstawie kwadratowej.
Wkład okrągły z blachy ocynkowanej wyposażony w popielniczkę
Donica z białego betonu architektonicznego
Część konstrukcyjna donicy wykonana z białego betonu architektonicznego na podstawie kwadratowej.
Betonowe elementy małej architektury należy wykonać z białego betonu architektonicznego:
- beton wysokowytrzymały;
- klasa betonu nie niższa niż C30/C35;
- Gęstość: < 2550kg/m3,
- Wytrzymałość na ściskanie: > 100Mpa,
- Wytrzymałość na zginanie: > 12Mpa;
- Mrozoodporność: > F200,
- odporność na działanie wody z solą,
- Nasiąkliwość: < 2%,
- faktura gładka nieporowata.
Ławki ogrodowe, kosze na śmieci i donice winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i odpowiadać
wymaganiom dotyczącym w/w urządzeń. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy
specjalistyczne winny stanowić wizualnie komplet i być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed
dostawą i montażem.
Wyposażenie skateparku, platforma, najazdy betonowe, rury proste i półokrągłe, śmietniki wolnostojące i
pozostałe fontanny, barierki stalowe, bramki wejściowe – zgodnie z dokumentacją projektową.
Wyposażenie placów zabaw
• Tablica regulaminowa metalowa
Wymiary: 117 x 9 cm
Wysokość: 206 cm
Plac zabaw A:
• Huśtawka podwójna srebrna
Wymiary: 439 x 194 cm
Strefa bezpieczeństwa: 325 x 750 cm
Wysokość: 228 cm
Wysokość swobodnego upadku: 130 cm
Materiały:
- rama i słupy wykonane są ze stali galwanizowanej i malowanej proszkowo.
- siedziska gumowe z rdzeniem aluminiowym zawieszone są na ramie przy pomocy łańcuchów nierdzewnych.
- zawiesia wykonane są ze stali nierdzewnej.
- elementy łączące zabezpieczone zostały przed odkręceniem plastikowymi zaślepkami.
• Bujak Królik
Wymiary: 93 x 28 cm
Strefa bezpieczeństwa: 393 x 328 cm
Wysokość: 91 cm
Wysokość swobodnego upadku: 50 cm
Elementy składowe:
- Siedzisko z elementem ozdobnym w kształcie zwierzęcia – 1 szt.
- Sprężyna – 1 szt.
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Materiały:
- Sprężyna wraz z innymi elementami konstrukcyjnymi wykonana jest ze stali malowanej proszkowo.
- Kształt zwierzęcia stanowiący element ozdobny wykonany jest z płyty HDPE.
- Siedzisko wykonano z płyty HDPE.
- Rączki oraz podnóżki wykonane z tworzywa sztucznego.
- Połączenia zamaskowane zostały zaślepkami w celu zabezpieczenia przed odkręceniem lub uszkodzeniem.
Instrukcja korzystania:
- Urządzenie służy do bujania się jednej osoby w pozycji siedzącej.
• Karuzela
Wymiary: 160 x 160 cm
Strefa bezpieczeństwa: 560 x 560 cm
Wysokość: 71 cm
Wysokość swobodnego upadku: 75 cm
Materiały:
- Rama dolna i górna, wraz z elementami łączącymi, wykonana jest ze stali czarnej malowanej proszkowo.
- Usytuowany centralnie talerz, służący do wprawiania karuzeli w ruch, wykonany ze stali czarnej malowanej
proszkowo.
- Siedzisko w kształcie okrągłej listwy z pozostawieniem jednego wejścia wykonane jest z płyty HDPE.
- Podłoga umieszczona na stalowej ramie wykonana jest z blachy aluminiowej ryflowanej.
- Konstrukcja karuzeli zamocowana jest na łożyskach tocznych.
• Kucyk
Wymiary: 177 x 41 cm
Strefa bezpieczeństwa: 477 x 341 cm
Wysokość: 66 cm
Wysokość swobodnego upadku: 75 cm
Materiały:
- Rama i nogi wykonane z rury ze stali malowanej proszkowo, zamocowane są na łożyskach.
- Siedzenia wykonane z płyty HDPE.
- Rury zaślepione są daszkami gumowymi.
- Jako elementy tłumiące instalowane są opony wykonane z gumy.
• Waleń Aztec
Wymiary: 474 x 523 cm
Strefa bezpieczeństwa: 822 x 844 cm
Wysokość: 246 cm
Wysokość swobodnego upadku: 236 cm
Materiały:
- Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo)
- Stal malowana proszkowo
- Liny zbrojone
- Sklejka
- Sklejka wodoodporna antypoślizgowa
- Guma
Plac zabaw B:
• Ślizgawka
Wymiary: 280 x 90 cm
Strefa bezpieczeństwa: 620 x 367 cm
Wysokość: 194 cm
Wysokość podestu: 120 cm
Wysokość swobodnego upadku: 120 cm
Elementy składowe:
- drabinka wejściowa
- ślizg do zjeżdżania
Materiały:
- cała konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
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•

Liny

Wymiary: 158 x 244 cm
Przestrzeń wolna: 458 x 544 cm
Wysokość: ok. 147cm
Wysokość swobodnego upadku: mniej niż 55 cm
Elementy składowe:
- Liny wspinaczkowe z supłami – 4 szt.
- Słup – 4 szt.
Materiały:.
- Elementy metalowe wykonane są z rury stalowej dwukrotnie malowanej proszkowo.
- Wszystkie łączniki, śruby do lin wykonane ze stali nierdzewnej
- Wszystkie połączenia zamaskowane zostały gumowymi zaślepkami w celu zabezpieczenia przed odkręceniem
lub uszkodzeniem.
- Lina do wspinania wykonana jest z liny polipropylenowej o średnicy 16mm
•

Siatka Wspinaczkowa

Wymiary: 158 x 357 cm
Przestrzeń wolna: 458 x 657 cm
Wysokość: 158 cm
Wysokość swobodnego upadku: mniej niż 55 cm
Materiały:.
- Elementy metalowe wykonane są z rury stalowej dwukrotnie malowanej proszkowo.
- Wszystkie łączniki, śruby do lin wykonane ze stali nierdzewnej
- Wszystkie połączenia zamaskowane zostały gumowymi zaślepkami w celu zabezpieczenia przed odkręceniem
lub uszkodzeniem.
- Lina do przechodzenia wykonana jest z liny polipropylenowej o średnicy 16mm z rdzeniem stalowym.
•

Homar

Wymiary: 302 x 226 cm
Strefa bezpieczeństwa: 602 x 526 cm
Wysokość: 213 cm
Wysokość swobodnego upadku: 147 cm
Elementy składowe:
- Siatka wspinaczkowa w kształcie trójkąta– 1 szt.
- Podejście skośne z płyty Eco - Greep – 1 szt.
- Łuk wspinaczkowy – 2 szt.
- Uchwyt - 1 szt.
- Słup – 1 szt.
Materiały:
- Konstrukcja wykonana ze stali galwanizowanej i dwukrotnie malowanej proszkowo.
- Podejście wykonane z płyty plastikowej Eco- Greep z powłoką antypoślizgową
- Siatka wspinaczkowa z liny polipropylenowej o średnicy 16mm z rdzeniem stalowym.
- Kamienie wspinaczkowe wykonane z gumy, zabezpieczone przed samoistnym odkręceniem.
- Wszystkie łączniki, śruby wykonane ze stali nierdzewnej
- Słupy zaślepione są gumowymi zaślepkami.
- Połączenia zamaskowane zostały zaślepkami w celu zabezpieczenia przed odkręceniem lub uszkodzeniem.
Plac zabaw C:
• Biegacz Pojedynczy, wolnostojący
Wymiary: 54 x 142 cm
Strefa bezpieczeństwa: 354 x 447 cm
•

Orbitrek wolnostojący

Wymiary: 140 x 58 cm
•

Prasa nożna + Pylon + Wioślarz

Wymiary: 86 x 274 cm
•

Wyciąg górny + Pylon + Wyciskanie siedząc

Wymiary: 140 x 233 cm

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLACU TEATRALNYM W SZCZECINIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE AMFITEATRU
Strona

197

B-03.02.02-ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Urządzania wykonane są w technologiach:
Stal galwanizowana i malowana proszkowo
Elementy zabezpieczające i ozdobne z płyty HDPE
Liny zbrojone rdzeniem stalowym
Płyty wspinaczkowe ze sklejki wodoodpornej z powierzchnią antypoślizgową, kamienie wspinaczkowe z gumy,
zabezpieczone przed samoistnym odkręceniem
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3. Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4 specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, zgodnie z instrukcją producenta.
4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych
Wszystkie elementy małej architektury powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w
języku polskim.
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt.5.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót powiny być zakończone prace, których wykonanie warunkuje
przystapienie do robót zwiazanych z montażem elementów małej architektury. Montażu należy dokonywać
zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta danego elementu.
5.2. Wymagania dotyczące dostawy elementów
- ławki, donice i kosze na śmieci winny być wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie- materiały
użyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z projektem
- przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów należy uzyskać akceptację Inżyniera
5.3. Ogólna instrukcja montażu placów zabaw
UWAGA! – Przed rozpoczęciem instalacji poszczególnych elementów placów zabaw należy zapoznać się z
instrukcją oraz stosować się do zaleceń w niej zawartych. Instalacja zgodnie z normą PN-EN 1176.
Główne zasady instalacji placów zabaw
• otwory – należy bezwzględnie unikać stosowania otworów przelotowych o średnicy od 8 do 25 mm oraz 89
do 230 mm ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, iż dziecko może się w nich zakleszczyć;
• płyty boczne – wysokość montowania płyt bocznych powinna wynosić od 600 do 850[mm mierząc od
punktu położenia stopy;
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• nawierzchnie placów zabaw – wszystkie urządzenia do zabawy, w których wysokość swobodnego upadku
przekracza 600 mm i/lub urządzenia wymuszające ruch użytkownika jak: huśtawki, zjeżdżalnie, urządzenia
kołyszące, kolejki linowe, karuzele, itp. powinny być ustawiane na nawierzchni wytłumiającej uderzenie na
całej powierzchni zderzenia.
• strefy bezpieczeństwa i wysokość swobodnego upadku – wysokość upadku wynika bezpośrednio ze sposobu
użytkowania urządzenia przez dziecko. Wysokość upadku w żadnym z urządzeń nie może przekraczać 3 m.
Strefy bezpieczeństwa powinny otaczać każde urządzenie, którego wysokość upadku przekracza 0,6 m.
Wielkość strefy bezpieczeństwa ustala się następująco:
– jeżeli wysokość upadku nie przekracza 0,6 m strefy się nie wyznacza;
– jeżeli wysokość upadku zawiera się w przedziale od 0,6 do 1,5 m strefa bezpieczeństwa ma 1,5 m
szerokości;
– jeżeli wysokość upadku przekracza 1,5 m szerokość strefy wylicza się wg. wzoru: LS.b.= hu x 0,667 + 0,5 m
gdzie:
LS.b. – długość strefy;
hu – wysokość upadku;
• strefy bezpieczeństwa dla huśtawek:
– szerokość strefy – jeżeli szerokość siedziska jest nie większa jak 500 mm strefa powinna mieć minimum
1,5 m szerokości; jeżeli siedzisko jest większe jak 500 mm szerokość strefy powiększa się o różnicę między
500 mm a rzeczywistą szerokością siedziska.
– długość strefy – aby wyznaczyć długość strefy należy odchylić siedzisko o kąt 60o od pionu i odmierzyć
2,25 m w linii poziomej licząc od środka płaszczyzny siedzenia. Wartość 2,25 m można pomniejszyć do
1,75 m w przypadku zastosowania nawierzchni syntetycznej, amortyzującej upadek.
• karuzele – szerokość strefy bezpieczeństwa powinna wynosić minimum 2 m
• zjeżdżalnie długość strefy bezpiecznej liczonej od końca zjeżdżalni powinna wynosić minimum 2 m.
Szerokość strefy liczonej od burty powinna wynosić 1 m do wysokości zjeżdżalni max. 0,6 m, od wysokości
zjeżdżalni 0,6 do 1,5 m powinna wynosić 1,5 m; od 1,5 m powinna być wyliczona ze wzoru: LS.b.= hu x 0,667
+ 0,5 m.
Proces instalacji
Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczególnych urządzeń należy je rozłożyć z zachowaniem
należytych odległości bez montowania. Otwory na słupki w zależności od rodzaju zastosowanego fundamentu
powinny mieć głębokość maksymalnie 1 m. Przygotowany otwór powinien być jak najwęższy, aby zapewnić jak
największą stabilność urządzenia (szczegóły dotyczące kotwienia zawarte są w szczegółowej instrukcji
dołączonej do każdego urządzenia). Po ustawieniu słupów grunt wokół należy zagęścić aby otrzymać jak
największą stabilność urządzenia. W następnej kolejności należy montować pozostałe elementy zgodnie z
kolejnością montażu zawartą w dostarczonej instrukcji.
Konserwacja i kontrola
Do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na placu zabaw należy:
– codzienna kontrola nawierzchni wokół urządzeń i usuwanie zanieczyszczeń mogących spowodować urazy
użytkowników;
– oględziny zewnętrzne urządzeń szczególnie na placach zabaw gdzie urządzenia są intensywnie użytkowane lub
narażone na wandalizm;
– kontrola funkcjonalna urządzeń co 1 do 3 miesięcy z zachowaniem szczególnej uwagi na części fabrycznie
zamknięte (nierozbieralne) i urządzenia, których stateczność zależy od jednego słupa;
– kontrola coroczna główna z zachowaniem szczególnej uwagi na części fabrycznie zamknięte (nierozbieralne) i
urządzenia, których stateczność zależy od jednego słupa;
– w celu zachowania żywotności drewna użytego do produkcji urządzenia przynajmniej raz do roku wszystkie
elementy drewniane należy zaimpregnować. Jeżeli drewno posiada zadry należy je bezzwłocznie usunąć;
– sprawdzić należy wszystkie połączenia śrubowe zarówno w urządzeniach drewnianych jak i metalowych.
Ewentualne luzy należy usunąć, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa użytkowników i trwałości urządzenia.
Wszelkie elementy zaślepiające śruby, które zostały uszkodzone należy uzupełnić lub wymienić na nowe;
– elementy rotacyjne należy oliwić przynajmniej raz w roku.
UWAGA – w przypadku zauważenia, że urządzenie/urządzenia jest/są niekompletne lub zniszczone, należy
natychmiast zabezpieczyć konstrukcję i uniemożliwić korzystania z urządzenia poprzez zastosowanie taśmy
sygnalizacyjnej biało-czerwonej oraz wywiesić informację o uszkodzeniu. Do czasu naprawy uszkodzeń,
urządzenie powinno być wyłączone z korzystania przez użytkowników placu zabaw.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Ogólne zasady obmiaru robót
podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych zaświadczeń o
jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy
producent przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być
załączone do dokumentacji odbiorczej. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola robót obejmuje:
− sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną,
− stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta,
− sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału,
− sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.
6.3. Badania gotowych elementów
Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie:
− wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem,
− wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem,
− zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, powłoki
nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć,
− rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich
zamocowania i działania przez oględziny,
− połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania należy przeprowadzać przy
odbiorze każdej partii elementów.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
6.4. Badanie jakości wbudowania
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
− stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
− rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,
− stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką
obmiarową wykonania elementów małej architektury jest komplet zamontowanego urządzenia/elementu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
− wymiary gotowego elementu i jego kształt,
− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów,
− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− zabezpieczenie wyrobów przed korozją.
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze elementów ogrodzenia powinny być sprawdzone:
− prawidłowość osadzenia elementu,
− zgodność wbudowanego elementu z projektem.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN ISO 8504-1:2002
PN-EN ISO 8504-2:2002

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka
strumieniowo ścierna.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004)Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania
systemami zapewnienia jakości.
Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji
elektrycznej, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru.”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Grupa robót CPV
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robót CPV
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robót CPV:
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji
elektrycznej przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat
technicznych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", pkt 1.4. a także podanymi poniżej:
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia
tych wymagań.
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność
z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją
techniczną dla danego materiału lub wyrobu.
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
Część 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 czynną).
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu
wyrównania potencjału.
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzęt 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,
− 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.).
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Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę
energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy
budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją
elektryczną 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, abażuru.
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a
którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii
elektrycznej za pomocą 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 energię (zabezpieczeniem).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie
materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
1.6. Informacje o terenie budowy
Organizacja robót budowlanych
Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizję lokalną oraz :
• Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i zbadać ich dostępność;
• Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem i wymiarami
pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu, etc.
Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną znajomość miejsca
realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeń w celu żądania dodatkowych opłat.
Na cały czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robót. Kierownik Robót będzie
jako jedyny będzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisów w dzienniku budowy.
Kierownik Robót będzie odpowiedzialny za:
- bezpieczeństwo na terenie budowy
- prowadzenie dziennika budowy
- kontakty z organami kontroli
Najpóźniej w dniu przystąpienia do robót Wykonawca przekaże dane personalne Kierownika Robót wraz z kopią
uprawnień.
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Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę
własności publicznej i prywatnej.
Ochrona środowiska
Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z
zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas wykonywania robót budowlanych
wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza,
wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników.
Warunki bezpieczeństwa pracy
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie wszelkich
niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi się
bezwzględnie stosować do postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa oraz wszelkich poleceń Kierownika Budowy
związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do
przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych
obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym w szczególności Polskich Norm. W szczególności wykonawca
jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza dla własnych potrzeb oraz zapewnia na
własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robót.
Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być sprawne,
posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o
ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez
uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać
Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są
niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi
normami.
Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej jakości. Winny
również posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakości, będzie
można zażądać przeprowadzenia prób oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdań
autoryzowanych pracowni badawczych.
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 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 deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (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,
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−

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa,
− wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
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.
Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju
pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył:
1,3,4,5. Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na
stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu.
Napięcie znamionowe izolacji 750V. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy
czym dla przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury
instalacyjne, listwy podłogowe). Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty)
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, 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 temperaturę otoczenia w zakresie od - 5°C do + 60°C, a ze względu na
wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.
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 mogą 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, służą do montażu gniazd i łączników
instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z
materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują
płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka,
jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich
wielkości: puszka sprzętowa Ø60 mm, sufitowa lub końcowa Ø60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa
Ø70 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 pomocą „pazurków" i / lub wkrętów.
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów:
oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.
Sprzęt instalacyjny
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowowtynkowych:
− Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach Ø60 mm za pomocą wkrętów
lub „pazurków".
− Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu
(ścianie) za pomocą 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 niepodtrzymujących płomienia.
− Podstawowe dane techniczne:
o napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
o prąd znamionowy: do 10 A,
o stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
o stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
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Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowowtynkowych:
− Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach Ø60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".
− Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą 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 niepodtrzymujących płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
− napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
− prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
− stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
− stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Sprzęt oświetleniowy
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 napięcie 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.
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.
Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) 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 prefabrykatów 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 budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach
(oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów
(ciągłość żył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt i 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.
Warunki przechowywania materiałów
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.
3.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy
sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości
do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.
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Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
4.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4. Przewiduje się przewóz
urządzeń dla instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Wykonawca
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram,
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.
Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami.
Zarówno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji należy stosować ogólne zasady BHP związane z eksploatacją
energii elektrycznej. Montaż, obsługa i naprawa urządzeń elektrycznych muszą być prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia. Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny mieć
odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po zrealizowaniu instalacji należy
przeprowadzić próby montażowe (badania i pomiary) dla całej instalacji i zainstalowanych urządzeń. W czasie
prowadzenia robót należy stosować się do „Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano
Montażowych” z zakresu instalacji elektrycznych. Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny być objęte
ochroną przeciwporażeniową.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową.
Wykonawca po zakończeniu prac branży elektrycznej zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
− oświadczenie Kierownika Robót (elektrycznych) o zgodności wykonanych prac z dokumentacją
wykonawczą Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami, itp.,
− opracowaną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej - (projekty + płyty CD),
− protokoły pomiarowe z wykonanych pomiarów i prób wykonanych zgodnie z normą PN–HD 60364-6:2008,
− DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodności zastosowanych urządzeń i
aparatów elektrycznych, kabli i osprzętu elektrycznego.
Wszystkie roboty wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami BHP. Wykonać
należy wszystkie nowe instalacje opisane w projekcie, narysowane w części rysunkowej oraz inne
niezbędne do funkcjonowania budynku wynikające z projektów związanych (technologia, wentylacja,
ogrzewanie).
5.2. Wymagania szczegółowe
5.2.1. Trasy instalacji elektrycznych
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna
być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w
liniach poziomych i pionowych.
5.2.2. Montaż uchwytów i konstrukcji wsporczych
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na
rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.
5.2.3. Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
a) wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed
uszkodzeniami.
b) przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
c) przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny,
zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,
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d) obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
5.2.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego
osadzenie.
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu,
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i
śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w
stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się
mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.
5.2.5. Przejście do odbiorników
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposób estetyczny.
5.2.6. Układanie przewodów
Układanie rur
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu.
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii
montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,
- wkręcanie nagwintowanych końców rur,
- wkręcanie nagrzanych końców rur.
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy.
Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej
z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.
Wciąganie przewodów
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania,
zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu
stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej
opisanych zasad.
Wykonanie instalacji podtynkowej
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:
• ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za
pomocą dławników.
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej
przewodu lub kabla.
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.
Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie
zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inżyniera.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego
zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem
a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w
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sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe
przyłączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania)
Przyłączanie odbiorników
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i
warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Rowy pod kable
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne.
Piasek
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04.
Folia
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu
znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego, a przy napięciach od 1 do 30 kV, koloru
czerwonego.
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm.
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.
Oznaczenie linii kablowych
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe
typu OK) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych,
np. przy skrzyżowaniach.
Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich
miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności.
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:
• symbol i numer ewidencyjny linii,
• oznaczenie kabla,
• znak użytkownika kabla,
• znak fazy (przy kablach jednożyłowych),
• rok ułożenia kabla.
Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów
terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały
napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w
odstępach około 100 m, ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach
skrzyżowań lub zbliżeń.
Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, aby nie utrudniały prac
rolnych i stosować takie oznaczniki, które umożliwią łatwe i jednoznaczne określenie przebiegu trasy kabla
Układanie kabli
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie,
rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu
innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami
chemicznymi i atmosferycznymi przez: szczelne zalutowanie powłoki, nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego
(rodzaju jak izolacja).
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany
przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC.
Kabel należy ułożyć w wykopie o głębokości 80 cm na podsypce 10 cm piasku, następnie kabel zasypać warstwą
piasku grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu 15 cm, ułożyć wzdłuż całej trasy taśmę koloru niebieskiego i
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zasypać wykop. Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą N-SEP 004. Po ułożeniu kabla w wykopie,
przed jego zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną.
Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić
kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem.
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do
skompensowania możliwych przesunięć gruntu.
Uwaga: Wszystkie urządzenia w.w. można zamienić na urządzenia o równoważnych parametrach
6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów i musi zapewnić
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie
prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco kontrolował jakość robót. Kontrole będą dotyczyły
zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji
technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostaną przekazane do odbioru powinny być poddane badaniom i próbą
określonym w normach. Próby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmować pomiar rezystancji
izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń.
Wykonawca musi zapewnić niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. Na poszczególnych etapach
robót Wykonawca musi przeprowadzić niezbędne próby i pomiary dla kolejnych fragmentów instalacji
elektrycznej. Wykonanie tych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu
instalacji, ale przed podaniem napięcia Wykonawca musi dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia
kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych
uszkodzeń.
Czynności te powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy.
Pomiary i kontrole powinny dotyczyć:
- Zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
- Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z
przekazaniem wyników do protokołu odbioru
Jeśli uzyskano satysfakcjonujące wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i
pokazać jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją.
Pomiary i kontrole powinny dotyczyć:
– ciągłości połączeń obwodów,
– rezystancji uziomu,
– rezystancji izolacji,
– skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.
Należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia. Do pomiarów należy stosować luksomierz. W pomieszczeniach
całą powierzchnie wnętrza należy podzielić na kwadraty i mierzyć natężenie oświetlenia w punktach
pomiarowych, położonych w środku każdego kwadratu, na wysokości płaszczyzny roboczej.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 7.
Obmiar robót trzeba wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien być
zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania
elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu.
Obmiar trzeba wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6
ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.
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Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty:
- Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych,
- Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem projektowym,
- Dziennik budowy i książkę obmiarów,
- Protokoły odbiorów częściowych,
- Instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty związane z
zastosowanymi urządzeniami i materiałami,
- Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji.
Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. Obowiązkowo w skład komisji
wchodzą:
- Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
- Kierownik budowy (główny wykonawca robót),
- Kierownik robót elektrycznych,

- Przedstawiciele użytkownika obiektu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. DOKUMENY ODNIESIENIA
PN-HD 60364-4-41:2017-09

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania
cieplnego
PN-HD 60364-4-43:2012
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-53:2016-02
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-HD 60364-5-54:2011
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne.
PN-HD 60364-5-559:2012
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-559: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje
oświetleniowe.
PN-HD 60364-5-56:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-HD 60364-7-704:2018-08
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60898:2007
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych – Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu
przemiennego
PN-EN 62275:2015-03
Systemy prowadzenia przewodów. Opaski przewodów do instalacji
elektrycznych
PN-EN 60445:2018-01
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i
końcówek przewodów a także samych przewodów.
PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2011
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia Część 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2007
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji
elektrycznych domowych i podobnych - Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 60799:2004
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody
pośredniczące.
PN-EN 60898-1:2007
Sprzęt elektroinstalacyjny . Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych - Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu
przemiennego.
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PN-EN 61008-1:2013-05/A12:2017-04 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) - Część 1:
Postanowienia ogólne.
PN-EN 61009-1:2013-06
Wyłączniki
różnicowoprądowe
z
wbudowanym
zabezpieczeniem
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) - Część 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 badań odbiorczych (Zmiana
Az1).
PN-E-93207:1998
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na
napięcie 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
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).
PN-EN 62305-3:2011
Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie
życia
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 późn. zmianami).
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).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady,Warszawa
1990r
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji
elektroakustycznych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45314000-1 Systemy Instalacji Multimedialnych
45315400-2 Instalacje wysokiego napięcia
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji
elektroakustycznych przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat
technicznych.
W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi :
dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji,
dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed kradzieżą, uszkodzeniem lub
innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych materiałów i urządzeń,
montaż, uruchomienie i regulacja urządzeń
dostawa i montaż instalacji przewodów wchodzących w skład instalacji,
wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzące w skład zakresu Wykonawcy robót
słaboprądowych – Wykonawca jest obowiązany do dostosowania wszelkich podwieszeń i konstrukcji
wsporczych w taki sposób aby były one trwałe i pewne,
wykonanie wszelkich otworów w stropach i ścianach a także uszczelnienie tych otworów przy przejściach
przez różne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odporności ogniowej,
wykonanie przebić w stropach dla prowadzenia instalacji elektrycznych wraz i ich obróbką i uszczelnieniem,
dokonania niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenia wyników tych
pomiarów do odbiorów instalacji
przedłożenia kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych urządzeń, osprzętu czy
innych rozwiązań systemowych, jak również dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych
prac.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót oraz za ich zgodność z
zatwierdzoną dokumentacją projektową. Wszelkie odstępstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym
osprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo poszczególnych instalacji winno
być zlecone firmom posiadającym właściwe doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robót i
gwarantujących wysoką jakość oraz terminowość wykonania.
Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy
Wykonawca jest obowiązany do wykonania wszystkich prac w załączonym opisie technicznym do projektu.
Niezależnie od powyższego Wykonawca jest obowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie
niezgodności, ewentualne braki lub niezgodności interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji
elektrycznych należy uzgadniać z Inwestorem oraz Projektantem.
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Zasady kontroli i odbioru robót
Kierownik robót elektrycznych zobowiązany jest do :
zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru prób i odbiorów częściowych instalacji elektrycznych
oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć również
dokumentację powykonawczą obejmującą wszystkie systemy wyszczególnione w projekcie, ze wszelkimi
zmianami, jakie za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie budowy,
zgłoszenia do odbioru instalacji poszczególnych systemów dokonuje odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczy w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,
przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji poszczególnych systemów z
projektem wykonawczym – umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia
o rozpoczęciu użytkowania.
Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do :
reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z
projektem, przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i normami zharmonizowanymi oraz wiedzą
techniczną,
sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,
sprawdzania i odbioru robót budowlanych, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji,
urządzeń technicznych z nią współpracujących oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru
gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania.
2. MATERIAŁY
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie
wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie a w szczególności:
materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
urządzenia do poszczególnych systemów należy wybrać w oparciu o podane w projekcie wymagania
techniczne.
wyroby dla których dokonano oceny niezawodności i wydano certyfikat zgodności z Polską Normą lub z
aprobatą techniczną,
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg. tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej.
Element

Zestaw głośnikowy
aktywny
szerokopasmowy

Zestaw głośnikowy
aktywny
niskotonowy

Parametry

Ilość

Zestaw głośnikowy szerokopasmowy aktywny z wbudowanym wzmacniaczem,
Pasmo przenoszenia w zakresie min: 67 Hz - 20 kHz (-3 dB),
Maksymalny SPL min 136 dB z odległości 1m,
Waga nie większa niż 40 kg,
Wbudowany procesor DSP,
Pobór energii nie większy niż 3,5 A,
Sterowanie urządzeniem poprzez sieć Ethernet,
Możliwość korekcji charakterystyki częstotliwościowej niezależnie dla każdego z
elementu macierzy liniowej,
Wbudowany generator szumu,
Wejście analogowe oraz cyfrowe AES/EBU
Wyjście powtarzające dla sygnału audio oraz lan
Zestaw głośnikowy niskotonowy aktywny z wbudowanym wzmacniaczem,
Pasmo przenoszenia w zakresie min:34 Hz - 125 Hz (-3 dB)
Maksymalny SPL min 136 dB z odległości 1m,
Waga nie większa niż 65 kg,
Wbudowany procesor DSP,
Pobór energii nie większy niż 3,5 A,
Sterowanie urządzeniem poprzez sieć Ethernet,
Możliwość korekcji charakterystyki częstotliwościowej niezależnie dla każdego z
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elementu macierzy liniowej,
Wbudowany generator szumu,
Wejście analogowe oraz cyfrowe AES/EBU
Wyjście powtarzające dla sygnału audio oraz lan,
Rama montażowa do Rama metalowa przystosowana do montażu aktywnych elementów
zestawów wiszących szerokopasmowych w macierzy liniowej
Wyciągarka łańcuchowa ręczna wieszana do konstrukcji zadaszenia,
Udźwig min 1000 kg,
Wyciągarka ręczna
Stopień ochrony min IP54,
Wysokość wciągania min 6,5 m
Praca w trybie 48 lub 96kHz
Kolorowy wyświetlacz QVGA (4800)
min 2 wejścia analogowe i AES/EBU
min 5 wyjść analogowych i AES/EBU
Filtry pasmowe, zwrotnice
min 31 pasmowy korektor graficzny i min 9 pasmowy korektor parametryczny na
Procesor głośnikowy każdym wejściu
min 6 pasmowy korektor parametryczny na każdym wyjściu
Wbudowana linia opóźniająca
Wbudowane kompresory i limitery oraz system redukcji sprzężeń akustycznych
Ethernetowy protokół sieciowy do zarządzania całym systemem
Opcjonalne, ścienne panele sterujące
Transformatory separujące
Dystrybutor sygnału
Urządzenie rozdzielające jeden sygnał AES/EBU na min dwa wyjścia
AES/EBU
System sterowania oparty o panoramiczny dotykowy ekran wysokiej
rozdzielczości oraz min 16 enkoderów obrotowych
System inteligentnego podświetlania kolorami funkcji tłumików
Wbudowane gniazda dla czterech kanałów wejściowych i wyjściowych sygnału
cyfrowego w formacie AES
Wbudowane gniazdo dla dwóch kanałów wejściowych i wyjściowych sygnału
cyfrowego w formacie SPDIF
Obsługa MIDI (gniazda MIDI IN, MIDI OUT)
min 26 zmotoryzowanych tłumików o długości min 100 mm
32 wbudowane w obudowę kanały wejściowe mikrofonowo/liniowe
24 dowolnie konfigurowalne szyny wyjściowe aux/group w konfiguracjach mono
Cyfrowy system
lub stereo
miksujący
8 grup VCA z możliwością przypisania kanałów wejściowych
4 grupy wyciszania (Mute Group)
8 wyjść matrycowych
4 fabryczne warstwy dla kanałów wejściowych
5 definiowalnych warstw użytkownika dla kanałów wejściowych
Wbudowane 4 stereofoniczne procesory efektowe
Wbudowane procesory dynamiki dla każdego kanału wejściowego i wyjściowego
z pełną regulacją wszystkich parametrów (kompresor, limiter, deeser, bramka)
Możliwość sterowania konsoletą poprzez zewnętrzny dedykowany protokół
komunikacyjny
Wbudowane gniazdo dla opcjonalnych kart rozszerzających
Karta rozszerzająca Karta rozszerzająca do systemu miksującego pozwalająca na transmisję sygnałów
do miksera
w formacie MADI łączem światłowodowym
Zestaw przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych z
Zestaw
możliwością przesyłu sygnału poprzez protokół MADI,
przetworników z
Min 32 kanały analogowe wejściowe,
interfejsem MADI
min 4 kanały wyjściowe AES/EBU,
min 8 kanałów wyjściowych analogowych
Skrzynia
Wytrzymała skrzynia transportowa z kółkami, dostosowana do systemu
transportowa dla
miksującego, uchwyty oraz wzmocnienia ułatwiające przenoszenie
miksera
Skrzynia
Skrzynia transportowa mieszcząca jednocześnie procesor głośnikowy oraz
transportowa
zestaw przetworników z interfejsem MADI,
procesorowa
Uchwyty, kółka oraz wzmocnienia ułatwiające przenoszenie
Antena kierunkowa
Zakres pracy anteny: 500 to 865 MHz
aktywna
Kąt działania: 70°
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Koncentrator
sieciowy

System odsłuchu
bezprzewodowego

Całkowite wzmocnienie (Antena + wbudowany wzmacniacz): 21,5 dB
w komplecie statyw
Koncentrator pozwalający na podłączenie odbiorników mikrofonów
bezprzewodowych do sieci Ethernet z możliwością pokazaniu stanu
bezpośrednio na mikserze audio
Odbiornik typu Diversity z dwoma antenami zapewnia niezawodny odbiór
Funkcja szybkiej zmiany częstotliwości
Możliwość manualnego doboru tłumienia sygnału radiowego dla uzyskania
najlepszego odbioru i zwiększenia dynamiki sygnału RF,
Wbudowany kompresor i limiter,
W komplecie nadajnik, odbiornik dwuantenowy z wyświetlaczem pokazującym
stan urządzenia oraz słuchawki douszne

Koncentrator
Dystrybutor antenowy pozwalający na dostarczenie sygnałów z kompletu
antenowy do systemu
czterech nadajników do dwóch anten jednocześnie
odsłuchu
Zakres pracy anteny: 500 to 865 MHz
Antena kierunkowa
Kąt działania: 70°
pasywna
Całkowite wzmocnienie : 4 dB
w komplecie statyw
Podwójny odtwarzacz CD/MP3 z funkcją pitch,
z interfejsem USB 2.0 oraz czytnikiem kart SD/MMC.
Regulacja prędkości odtwarzania (pitch)
Wyświetlanie czasu odtwarzania utworu, czasu do końca utworu
Możliwość bezpośredniego podłączania pamięci ze złączem USB
Odtwarzacz
System anti-shock
CD/USB/SD
Obsługa znaczników ID3 tag
Nawigacja w folderach
Odtwarzanie pojedynczych utworów
Montaż w racku 482mm (19"), 1U, za pomocą dołączonych uchwytów
Odtwarzanie płyt audio CD/CD-R/CD-RW/MP3
Skrzynia transportowa mieszcząca jednocześnie odbiorniki mikrofonów
Skrzynia
bezprzewodowych, nadajniki odsłuchu osobistego, koncentratory antenowe oraz
transportowa
sieciowe,
mikrofonowa
Wbudowana półka mieszcząca wszystkie nadajniki i odbiorniki mobilne,
Uchwyty, kółka oraz wzmocnienia ułatwiające przenoszenie
Przyłącze ścienne szczelnie zamykane, montowane na zewnątrz,
40 złącz męskich XLR,
Przyłącze ścienne
19 złącz żeńskich XLR
5 złącz etherCON,
2 złącz opticalCON,
Przyłączy ścienne po zamknięciu hermetycznych,
1 złącze HAND 24DD oraz gniazdo zasilające 1 fazowe do systemu
Przyłącze ścienne
miksującego,
dwa złącza opticalCON DUO oraz dwa złącza RJ45 Cat.6 ekranowane
Przyłącze podłogowe Przyłącze podłogowe po zamknięciu hermetyczne,
hermetyczne
2 złącze HAN 24DD
Przyłącze mobilne z przewodem o długości 10 m zakończonym dwoma złączami
Zestaw złącz XLR
HAN 24DD
Obudowa mieszcząca 12 złącz męskich XLR oraz 4 złącza żeńskie XLR
Przyłącze mobilne z przewodem o długości 2 m zakończonym jednym złączam
Zestaw złącz XLR
HAN 24DD
Obudowa mieszcząca 4 złącza męskie XLR i 4 złącza żeńskie XLR
3.
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SPRZĘT

Wykonawca jest obowiązany wykazać się posiadaniem wszystkich urządzeń niezbędnych do wykonywania prac
instalacyjnych związanych z transportem, montażem oraz pomiarami instalacji. Konieczne będzie wykonywanie
instalacji na wysokościach, dlatego też niezbędne jest posiadanie rusztowań umożliwiających podwieszanie
korytek kablowych, głośników itp. w ilości zapewniającej odpowiednią dynamikę prac w celu zapewnienia
terminowości oddawania prac. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane
do technologii budynku. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier.
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4.

TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń lub
odkształceń przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie
robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu.
5.

WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Szczegółowy harmonogram wykonania instalacji i montażu
urządzeń ma szczególne znaczenie na terminowości wykonywania poszczególnych prac jak również na pozostałe
branże. Harmonogram ułożenia instalacji w całym obiekcie ma istotny wpływ na prace związane z układaniem
ustrojów akustycznych i wykładzin podłogowych. Ponadto wspólnie z Kierownikiem Budowy należy stworzyć
harmonogram wykonania robót dla pomieszczeń priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed
uruchomieniem obiektu.
6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Kierownikowi Budowy zgodności
dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami niniejszej
dokumentacji.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Budowy o rodzaju i terminie
badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Kierownika Budowy.
Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Budowy o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Kierownika Budowy i Użytkownika.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach dokumentacji, zostają
odrzucone.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w dokumentacji powinny być
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może
uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 7.
Obmiar robót trzeba wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien być
zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania
elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu.
Obmiar trzeba wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór techniczny częściowy
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór techniczny częściowy jest
to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w szczególności instalacji w sali głównej i ciągach
pod ustrojami akustycznymi czy wykładziną podłogową. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty :
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice
zdawczo – odbiorcze,
dziennik Budowy,
dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów.
8.2.
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Odbiór techniczny końcowy
Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót po zakończeniu budowy, przed przekazaniem go do
eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty:
wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych,
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
dokumentację powykonawczą w 3 egz. wersja papierowa i 2 egz. wersji elektronicznej CD z uzgodnieniami
rzeczoznawcy,
protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów 3 egz.,
protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu 3 egz.,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. DOKUMENY ODNIESIENIA
10.1. Normy
Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z wymaganiami następujących norm i
przepisów:
PN-IEC 60364-1:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje
PN-IEC 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania
cieplnego
PN-IEC 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Cześć 5-51: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie
Są to podstawowe wymagania odnośnie instalacji systemów i urządzeń oraz standardy dla materiałów
instalacyjnych i wyposażenia. Tylko właściwie wykwalifikowane osoby mogą wykonywać prace instalacyjne.
Przed przekazaniem urządzeń Wykonawca winien przeprowadzić komplet pomiarów. Pomiary winny być
potwierdzone pisemnymi protokółami z ich wykonania. Przeglądy i pomiary mogą być wykonywane tylko przez
uprawnione osoby. Podczas montażu instalacji i urządzeń, odpowiednie przepisy bezpieczeństwa muszą być
przestrzegane. Przed rozpoczęciem prac Kontraktor winien uzyskać pełną informację o ryzyku związanym z
budową i winien prowadzić prace w odpowiednio bezpieczny sposób i winien wykonywać ją w sposób nie
zagrażający życiu stosując podczas pracy środki zapobiegania wypadkom mając szczególnie na uwadze zalecenia
Zarządzenie Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U. Nr 10/95, poz. 46) i poprawki do tego
Zarządzenia.
Charakterystycznymi źródłami zagrożeń w trakcie wykonywania instalacji są:
Transport, przyjmowanie materiałów i warunki ruchu
Prace przeprowadzane w pobliżu napięcia elektrycznego
Prace związane z urządzeniami elektrycznymi (PN-EN 62841-1:2015-11)
Pomiary elektryczne
Obecność prac komunalnych
Podłączenia do istniejących urządzeń
Użycie maszyn i urządzeń
Maszyny winny spełniać wymagania odnośnie limitów wartości emisji hałasu i wibracji stosownie do funkcji ich
zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogą być zastosowane lecz tylko w
szczególnie wyraźnych przypadkach.
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10.2. Przepisy związane
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do
wykonania Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym
wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów technicznych.
Specyfikacje i opisy uwzględniają oczekiwany standard dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego
funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod
warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i część opisowa są dokumentami
wzajemnie się uzupełniającymi.
Wykonawca jest zobligowany do przeglądu zawartości dokumentacji projektowej i dokonania sprawdzenia
przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za
prace wykonane przez niego jak również podzlecone innym wykonawcom oraz za przeprowadzone modyfikacje
nie uzgodnione ze zlecającym i projektantem. Rozbieżności w wykonawstwie w stosunku do projektu mogą być
wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecającym i projektantem.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji
oświetlenia scenicznego, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa

Klasa

Kategoria

45300000-0

Opis
Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5

Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2

Inne instalacje elektryczne

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji
oświetlenia scenicznego przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat
technicznych. Przewidziane do wykonania prace obejmują następujący zakres:
- dostawa i instalacja rozdzielnicy obwodów technologicznych ROT
- dostawa, instalacja i rozruch cyfrowych regulatorów tyrystorowych oświetlenia sceny
- instalacja obwodów oświetlenia technologicznego regulowanego i nieregulowanego oraz obwodów roboczych
wraz z ich zakończeniem gniazdami.
- instalacja sterowania dla powyższych urządzeń
- dostawa, montaż, rozruch urządzeń sterujących zgodnie z projektem
- kompletacja aparatów oświetleniowych
- zamocowanie aparatów oświetleniowych na przygotowanych uprzednio konstrukcjach lub na konstrukcjach
wykonanych przez innych Wykonawców
- przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi urządzeń
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót oraz za ich zgodność z
zatwierdzoną dokumentacją projektową. Wszelkie odstępstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym
osprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo poszczególnych instalacji winno
być zlecone firmom posiadającym właściwe doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robót i
gwarantujących wysoką jakość oraz terminowość wykonania.
1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Do Wykonawcy instalacji elektrycznych należą następujące prace:
- transport, składowanie i instalacja elementów instalacji elektrycznej,
- zabezpieczenie farbą antykorozyjną lub w inny sposób elementów ulegających korozji w panujących warunkach
klimatycznych,
- próby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego personelu,
- wyregulowanie i uruchomienie wykonanych instalacji,
- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót,
- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodów i urządzeń elektrycznych zgodnie z planami i
rysunkami powykonawczymi,
- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, który zajmie się obsługą instalacji,
- zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych w tym
gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy.
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1.7. Teren budowy
1.7.1.

Organizacja robót

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się do unormowań
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej wersji.
Harmonogram robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych Wykonawca w porozumieniu z Generalnym
Wykonawcą i Inwestorem powinien opracować harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność,
terminy i etapy, jak również metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i
pomocnicze, założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić:
- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie, w celu
zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu
robót na tych odcinkach;
- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już wykonanego przy
późniejszym wykonywaniu dalszych robót;
- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo
pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone.
Wprowadzenie na budowę
Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym, gdzie
będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Stan robót budowlanych i
wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektryczne można było prowadzić bez narażenia instalacji na
uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy.
Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowane zostaje
spisaniem protokołu.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od Zleceniodawcy (Inwestora,
Generalnego Wykonawcy) pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji pozwolenia
na budowę dla obiektu i robót budowlano – montażowych objętych zatwierdzonym projektem (o ile jest
wymagane), bądź kopię tej decyzji.
Koordynacja robót
Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych
rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg
zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe
wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do
opracowania szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych.
Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do kontaktów z
Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu
trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji.
2. MATERIAŁY
2.1. Dobór przewodów i kabli
2.1.1. Rodzaj kabli
Linie zasilające (o ile występują) :
• kable YKYżo z izolacją na 1000 V lub przewody YDYżo z izolacją na 750V.
Obwody odbiorcze:
• przewody YDYżo.
• Przewody jednożyłowe do układania na stałe
• Przewody bardzo giętkie typu górniczego lub dźwigowego jedno i wielożyłowe do zastosowania
w pasach przewodowych elastycznych
Sterowanie:
• Przewody sterownicze wielożyłowe giętkie do układania na stałe – izolacja 400V
• Przewody YDYżo.
• Przewody sieci komputerowej UTP4x2x0,5 cat5
• Przewody sterownicze dla sygnału DMX512 o impedancji falowej 110omów
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2.1.2. Przekrój i ilość żył
Należy użyć żył przewodów o przekrojach żył jak w liście kablowej w szczególności:
- 2,5 lub więcej mm2 miedź dla obwodów oświetlenia technologicznego o zabezpieczeniach do 16A,
Dla wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku przewiduje się kable i przewody miedziane.
2.1.3. Przewody neutralne
Ogólnie przekroje przewodów neutralnych będą zawsze równe przekrojowi przewodów fazowych danego
obwodu.
2.1.4. Przewody ochronne PE lub PEN
Przewody ochronne PE lub PEN zostaną wykonane przy użyciu przewodów izolowanych tego samego rodzaju co
przewody fazowe. Wszystkie obwody posiadały będą własny przewód ochronny o takim samym przekroju co
przewody fazowe.
2.2. Sposoby układania kabli
2.2.1. Instalacje wewnętrzne
W zależności od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody zostaną ułożone w następujący sposób:
- Instalacje poziome i pionowe: pojedyncze kable lub kable zgrupowane po kilka zostaną położone w korytku
kablowym mocowanym do ścian i stropów właściwych ponad sufitem podwieszanym.
- Tam gdzie nie ma sufitów podwieszonych oraz zejścia i zasilanie urządzeń elektrycznych prowadzone będą w
rurkach instalacyjnych pod tynkiem lub, zależnie od estetyki pomieszczenia, w listwach PCV.
UWAGA:
- układanie kabli bezpośrednio w ścianach, murach itd. nie jest dozwolone,
- dla instalacji elektroakustycznych należy wykonać osobne uziemienie od energetycznego (poza zakresem
niniejszego zadania). Użycie wspólnych uziemień jak i zbliżenia instalacji, tras kablowych, urządzeń pomiędzy
instalacja oświetlenia technologicznego i elektroakustyki może prowadzić do występowania groźnych zakłóceń
2.2.2. Przejścia przez ściany
Przewody zostaną zabezpieczone odpowiednimi osłonami przy przejściach przez ściany. Przejścia te zostaną
uszczelnione gipsem i wełną mineralną. W miejscach gdzie trasa przewodów przekracza granicą strefy
pożarowej należy przejście uszczelnić ogniowo jedną z metod posiadających atesty i certyfikaty dopuszczające
do stosowania w Polsce. Zachować należy przy tym stopień odporności ogniowej ścian i ich izolację akustyczną.
2.2.3. Złącza i odgałęzienia
Wszystkie złącza i odgałęzienia zostaną wykonane w zamkniętych puszkach rozgałęźnych oznaczonych w
sposób trwały i niezniszczalny numerem obwodu i nazwą tablicy z której obwód wychodzi. Należy zadbać o to,
aby puszki były łatwo dostępne w celu sprawdzenia połączeń. Szczególnie należy zwrócić uwagę na ewentualną
obecność w pobliżu innych przewodów i instalacji, które mogłoby utrudnić dostęp do puszek. Nie wolno
umieszczać puszek rozgałęźnych w wolnych przestrzeniach niedostępnych konstrukcji. Dla instalacji
elektroenergetycznych połączenia wykonać przy użyciu zacisków z zaciskiem śrubowym, ale niepowodującym
przecinania żyły przewodu, lub konektorów samo-zaciskających.
2.3. Trasy kablowe
Do wykonania konstrukcji wsporczych koryt kablowych używać rozwiązań systemowych producenta korytek
kablowych zgodnie z jego instrukcjami. W przypadku konieczności rozwiązań nietypowych używać wyłącznie
profili zimnogiętych ocynkowanych.
Korytka kablowe powinny mieć odpowiednią szerokość, umożliwiającą ułożenie kabli najwyżej w dwóch
warstwach i z pozostawieniem zapasu 20%. Nie mogą być używane korytka i inne elementy systemu tras
kablowych posiadające wyraźne ślady utlenienia lub innych chemicznych i mechanicznych zmian cynkowej
powłoki antykorozyjnej. Korytka kablowe zostaną połączone sztywno. Przy dostawie elementów wsporczych
należy wziąć pod uwagę, że każdy odcinek korytka powinien być podparty przez przynajmniej dwie podpory (nie
dotyczy to elementów narożnych i kątowych).
Przy wyborze producenta koryt oraz sposobu ich mocowania należy bezwzględnie preferować te systemy które
dają możliwość dostępu bocznego do korytka do ułożenia wiązki przewodów uprzednio przygotowanych wzdłuż
trasy. Wszystkie zmiany kierunku zostaną wyposażone w elementy zaokrąglone prefabrykowane lub wykonane
na zamówienie.
W miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zniszczenia mechanicznego kabli należy przewidzieć konieczność
wykonania zabezpieczenia stosując osłony kablowe.
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Korytka kablowe prowadzone nad sceną, pod sufitami i na ścianach pomieszczeń powinny być wykonane z
blachy perforowanej i posiadać pokrywy systemowe, korytka prowadzone nad rozdzielniami i w kanałach
kablowych wykonać, jako perforowane bez przykrycia.
2.4. Rozdzielnice
2.4.1. Zasady konstrukcji
Świadczenie obejmuje dostarczenie kompletnie wyposażonych i okablowanych rozdzielnic wraz z wykonaniem
otworów w podłożu do osadzenia konstrukcji, osadzenie konstrukcji z rozdzielnicą częściowe rozebranie i
złożenie rozdzielnicy, podłączenie i oznaczenie przewodów oraz wykonanie wszystkich koniecznych prób i
pomiarów.
Napięcia obce muszą być osłonięte przed przypadkowym dotknięciem i zaopatrzone w opis. Wszystkie przewody
zasilające i odpływowe muszą być podłączane do zacisków i zaopatrzone w oznaczniki dla umożliwienia
sprawdzenia obwodów.
Wszystkie rozdzielnice muszą być zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania, sterowania i sygnalizacji.
2.4.2. Listwy zaciskowe – połączenia przewodowe
Każda listwa zaciskowa zostanie wyraźnie oddzielona, umieszczona na tablicy w miejscu łatwo dostępnym, a jej
funkcje użytkowe jasno oznaczone. Nie wolno podłączać więcej niż dwóch przewodów do tego samego zacisku.
Zaciski powinny zostać oznaczone numerami.
2.4.3. Sygnalizacja
W rozdzielnicach zapewnić sygnalizację obecności napięcia zasilającego .
2.4.4. Oznakowanie
Cały sprzęt, cała aparatura, puszki rozgałęźne i przewody itd. powinny być jasno i trwale oznakowane.
Oznaczenie powinno umożliwić identyfikację:
- dla szaf: zestaw i lokalizację zasilanych odbiorów,
- dla przewodów: pochodzenie, kolejny numer zabezpieczenia i funkcję.
Kolory przewodów elektroenergetycznych:
- niebieski = zarezerwowany dla przewodów neutralnych,
- zielonożółty = zarezerwowany dla przewodów ochronnych i neutralno-ochronnych,
- przewody fazowe = dla całej instalacji zawsze ten sam kolor dla tej samej fazy.
Kolory lampek wskaźnikowych:
- zielony : bezpieczeństwo,
- żółty: ostrzeżenie,
- czerwony : niebezpieczeństwo lub alarm.
Puszki rozgałęźne zostaną oznaczone z podaniem rozdzielnicy pochodzenia obwodu, funkcji i numeru obwodu.
2.5. Osprzęt, kasety i pulpity sterownicze, zestawy mobilnego wyposażenia instalacyjnego
Świadczenie obejmuje dostarczenie osprzętu, kaset sterowniczych i pulpitów sterowniczych, elementów
ruchomych, instalacji, zamocowania aparatów oświetlenia scenicznego, statywów, zgodnych z rysunkami i
specyfikacjami projektu, oraz zestawieniem urządzeń i materiałów. W przypadku elementów zamontowanych na
stałe świadczenie obejmie także przygotowanie podłoża, trasowanie, wykonanie ślepych otworów, osadzenie
kołków rozporowych, montaż osprzętu na gotowym podłożu, podłączenie i przedzwonienie przewodów,
sprawdzenie działania. Dla urządzeń mobilnych – dostawa oraz sprawdzenie działania i współdziałania z
instalacją stałą. Różnego rodzaju kasety przyłączeniowe i instalacyjne należy wykonać w sposób estetyczny, w
uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim. Kasety z gniazdami do przyłączania urządzeń w podłodze, powinny
zapewniać możliwość zamykania tak aby nie utrudniać użytkowania podłogi sceny. Kasety w pomieszczeniach
technicznych, nad sceną i na sztankietach, koszach oświetleniowych i wieżach oświetleniowych wykonywać z
blachy ocynkowanej, lakierowanej. Kasety nie powinny posiadać ostrych narożników. Osprzęt wewnątrz kaset i
na kasetach montowany w sposób trwały i trwale oznaczony. Gniazda obwodów regulowanych powinny mieć
inny kolor niż gniazda obwodów nieregulowanych. Wszystkie gniazda trwale oznaczone numerem obwodu.
Zaciski w kasetach połączeniowych ponumerowane.
Dobór osprzętu – gniazd do zastosowania w obwodach oświetlenia technologicznego powinien być dokonany
według następujących kryteriów: - parametry elektryczne, trwałość elementów stykowych, trwałość obudowy,
cechy estetyczne.
Ze względu na zamontowane wewnątrz kaset i pulpitów sterowniczych wrażliwe elementy elektryczne i
elektroniczne konieczne jest chronienie urządzeń przed kurzem jaki występuje na budowie. Niedopuszczalne jest
zawilgocenie urządzeń sterowniczych lub przechowywanie ich w temperaturze lub warunkach otoczenia
niezgodnych z DTR.
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Przewody użyte do wykonania urządzeń przyłączeniowych powinny być maksymalnie giętkie, o izolacji
450/750V i płaszczu ochronnym o wysokiej wytrzymałości na ścieranie i nacisk. Wtyki i gniazda oprawione w
sposób zapewniający, że przy naciągnięciu końcówka płaszcza ochronnego nie wysunie się z uchwytu we wtyku
lub gnieździe. Przedłużacze i przewody przeznaczone do częstego zwijania i rozwijania należy wyposażyć w
paski do spinania zwiniętego krążka przewodu.
Przewody do przyłączania urządzeń DMX należy zakończyć odpowiednimi wtykami dla konkretnych
przyłączanych urządzeń. Dla przewodów DMX w standardzie w użyciu są zarówno wtyki XLR3 jak i XLR5.
2.6. Urządzenia nastawczo-regulacyjne
2.6.1. Nastawnia sterowania obwodów regulowanych
Do sterowania obwodów regulowanych Wykonawca wykona instalację w systemie DMX, w której źródłem
sygnału będzie komputerowa nastawnia oświetlenia technologicznego scharakteryzowana w projekcie
wykonawczym. Nastawnia jako skomplikowane i wrażliwe urządzenie elektroniczne wymaga podczas robót
zmagazynowania w odpowiednich warunkach zgodnych z danymi wytwórcy, a w trakcie rozruchu nastawnię
należy starannie chronić przed kurzem, pyłem i wilgocią.
2.6.2. Regulatory i rozdzielnie
Instalacja wyposażona będzie w regulatory cyfrowe o mocy 2,5 lub 3kVA.
Nie ma wyznaczonego pomieszczenie rozdzielnie – przyjmuje się, że Rozdzielnia obwodów regulowanych ROT
będzie zlokalizowana w tyle Sceny – case. Zastosowane regulatory cyfrowe, o budowie naściennej będą miały
charakterystykę techniczną opisaną w projekcie wykonawczym.
Obwody wyprowadzone z zacisków regulatorów przewodami kabelkowymi zasilą gniazda aparatów
rozmieszczonych na widowni i scenie.
2.6.3. Urządzenia sterowania oświetlenia widowni
Oświetlenie ogólne widowni leży poza zakresem projektu i niniejszego zadania. Wykonawca ma jedynie
obowiązek dostarczyć zamontować i uruchomić system sterowania oświetlenia widowni wraz z zestawem
regulatorów do zasilania opraw oświetlenia widowni oraz przyłączyć linie obwodów oświetlenia widowni
doprowadzone przez Wykonawcę instalacji elektrycznych w Obiekcie.
Zastosowany system sterowania musi zapewnić trwałość, pewność działania, estetykę panel sterujących,
możliwość trwałego wprowadzenia programu działania. Przyciski paneli powinny operować dowolnie
zaprogramowanymi scenami świetlnymi wprowadzanymi i wyłączanymi z płynnymi przejściami w
zaprogramowanym czasie. Ustawienia wprowadzane do systemu za pomocą prostego oprogramowania z użyciem
komp. PC.
2.6.4. Urządzenia sterowania obwodów nieregulowanych i roboczych
Do sterowania obwodów nieregulowanych i roboczych Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi system
sterowania umożliwiający sterowanie wybranych obwodów z pulpitu sterującego PPO z przyciskami i lampkami
potwierdzenia załączenia obwodu, który będzie zamontowany w kabinie na stanowisku operatora oświetlenia.
Przyciski i lampki mogą być zrealizowane jako odpowiednie pola na ekranie dotykowym spełniające zadane
funkcje.
2.7. Aparaty oświetleniowe
Świadczenie obejmuje:
- dostawę aparatów oświetleniowych oświetlenia technologicznego ze źródłami światła i wszystkimi niezbędnymi
akcesoriami, elementami mocującymi, wsporczymi i obudowami,
- wyznaczenie miejsca zamontowania aparatu, przygotowanie podłoża do zamocowania aparatu, montaż
wysięgnika
- rozpakowanie i oczyszczenie aparatu, obcięcie i zarobienie końców przewodów, zamontowanie właściwego
wtyku
- wyposażenie aparatu w źródła światła, wtyki, linki zabezpieczające, przesłony, haki do zawieszania i
sprawdzenie przed zamontowaniem,
- zamontowanie aparatu,
2.7.1. Oprawy oświetleniowe
Oprawy oświetleniowe oświetlenia roboczego występujące w projektowanym zakresie robót zostały
wyszczególnione w specyfikacji dostarczanych urządzeń. Powinny to być oprawy o parametrach wskazanych
opraw referencyjnych lub lepsze. Rozmieszczenie według planów instalacyjnych.
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2.7.2. Aparaty oświetlenia technologicznego
Dostarczone aparaty oświetlenia technologicznego sceny powinny odpowiadać technicznym charakterystykom
wyszczególnionym w projekcie. Szczególnie dotyczy to parametrów optycznych i energetycznych urządzeń. Przy
wyborze producenta i dostawcy spośród typów spełniających wymagania projektu należy uwzględnić trwałość
konstrukcji oraz bezwzględnie kierować się optymalizacją zużycia energii elektrycznej – preferować aparaty
energooszczędne. Przy wyborze producenta urządzeń oświetlenia inteligentnego należy głównie zwrócić uwagę
na trwałość konstrukcji i parametry optyczne. Ze względu na położenie aparatury oświetleniowej ponad głowami
osób znajdujących się na widowni należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo mocowania aparatów. Mogą być do
tego użyte wyłącznie sprawdzone rozwiązania producentów. Wszystkie aparaty powinny być zabezpieczone
dodatkowa linką stalową. Niedopuszczalne jest aby jakiekolwiek niezamocowane trwale elementy aparatów
oświetleniowych były na nich zamontowane.
2.8. Zestawienie materiałów oświetlenia scenicznego
L.p.

TYP
URZĄDZENIA

1

2

Sztankiet
oświetleniowy
łukowy

3

Sztankiet
oświetleniowy
prosty

4

Wciagarka
łańcuchowa
ręczna

5

Skrzynia
transportowa
typu case

6

Reflektor typu
ruchoma głowa
WASH

7

Skrzynia
transportowa
typu case

OPIS

JEDN. ILOŚĆ

URZĄDZENIA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO
Sztankiet oświetleniowy - rusztowanie nośne w kształcie łuku o długości 25,46 m
(kąt 224°, promień - 6,5 m) oraz odcinka prostego o łącznej długości 8 m.
wykonanych z konstrukcji trzyrurowej o przekroju trójkątnym "TRI SYSTEM".
Konstrukcja o podwyższonej wytrzymałości wykonana z głównych rur nośnych o
średnicy 48 mm i grubości ścianki min. 3 mm (rozstaw rur głównych: 30 cm)i
rurek łączących o średnicy 20 mm ze ścianką grubości 2 mm. Całość rusztowania
składana z elementów systemowych łączonych na szybkozłącza klinowe z
zawleczkami. Konstrukcja wyposażona w cztery przesuwane haki do podwieszania
zakończone okiem o wytrzymałości min. 500 kg
Sztankiet oświetleniowy - o łącznej długości 8 m wykonanych z konstrukcji
trzyrurowej o przekroju trójkątnym "TRI SYSTEM" . Konstrukcja o
podwyższonej wytrzymałości wykonana z głównych rur nośnych o średnicy 48
mm i grubości ścianki min. 3 mm (rozstaw rur głównych: 30 cm)i rurek łączących
o średnicy 20 mm ze ścianką grubości 2 mm. Całość rusztowania składana z
elementów systemowych o długości max. 2mb łączonych na szybkozłącza klinowe
z zawleczkami. Konstrukcja wyposażona w dwa przesuwane haki do podwieszania
zakończone o wytrzymałości min. 500 kg
Wyciągarka ręczna o nośności 1000kg i wysokości podnoszenia min. 6m.
Wyposażona w podwójny łańcuch ładunkowy i łańcuch ręczny, oba o długość
min. 6 m oraz automatyczny hamulec utrzymujący ładunek w momencie
zwolnienia łańcucha. Łańcuch nośny ocynkowany łańcuch nośny. Wciągarka
koloru czarnego. Waga maksymalna wciągarki maksymalnie 15 kg. Testowane
zgodnie z normami Europejskiej Federacji Obsługi Materiałów i dyrektywami
europejskimi 89/392 / CEE, 91/368 / CEE, 93/44 / CEE i 93/68 / CEE. Norma
UNE 58-915.
Skrzynia transportowa wyposażona w otwierane wieko na zawiasach, zamykane za
pomocą co najmniej 2 zamków motylkowych. Skrzynia wyposażona w
przynajmniej 2 komplety uchwytów kasetowych do przenoszenia oraz minimum 4
koła do przetaczania, minimum 2 koła wyposażone w hamulce. Wymiary
wewnętrzne skrzyni dostosowane do wymiarów dostarczanych urządzeń wciągarki łańcuchowe ręczne.
Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa wash, wyposażona w co najmniej 23
zespoły LED RGBW (pod wspólnymi soczewkami) o wysokiej mocy i strumieniu
światła min. 11.500 lumenów, z możliwością niezależnej regulacji każdego pixela
z osobna. Zdalnie wybierany zoom liniowy w zakresie od max. 4°do min. 52°,
liniową regulacja temperatury barwowej w zakresie co najmniej od 2700 do 8000
K, efekt stroboskopowy o częstotliwości w szerokim zakresie, co najmniej 0,85 10 Hz, Urządzenie posiada możliwość nieograniczonego obrotu w osi PAN i TILT
w zakresie minimalnym 270°(w czasie co najwyżej 1,2 sekundy). Maksymalny
pobór na poziomie 500W. Waga maksymalna urządzenia to 14 kg. Komplet z
hakami do zawieszania na rurze Ø 50mm. linką zabezpieczającą i wtyczką
uniwersalną typu schuko
Skrzynia transportowa wyposażona w otwierane wieko na zawiasach, zamykane za
pomocą co najmniej 2 zamków motylkowych. Skrzynia wyposażona w
przynajmniej 2 komplety uchwytów kasetowych do przenoszenia oraz minimum 4
koła do przetaczania, minimum 2 koła wyposażone w hamulce. Wymiary
wewnętrzne skrzyni dostosowane do wymiarów dostarczanych urządzeń -reflektor
typu ruchoma głowa WASH
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8

Reflektor typu
ruchoma głowa
SPOT

9

Skrzynia
transportowa
typu case

10

Naświetlacz
LED

11

Skrzynia
transportowa
typu case

12

Naświetlacz
LED ze
skrzydełkami

13

Skrzynia
transportowa
typu case

14

Reflektor
teatralny typu
Fresnel RGBW

15

Reflektor
teatralny typu
Fresnel RGBW

Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa wyposażona w biały moduł LED o
mocy co najmniej 475W. System uzyskiwania koloru CMY, dodatkową tarczę
bezpośredniego dostępu min. 6 barw, zdalnie sterowany zoom w zakresie od
najwyżej 12°do co najmniej 34° (1:3), zdalnie sterowaną ostrość i iris (100% z
funkcją pulsu), minimum dwie tarcze gobo z funkcją gobo shake po minimum: 6
gobo wymiennych i 10 gobo stałych. Posiada funkcję strobo, puls oraz pryzmat kpl.
obrotowy. Urządzenie posiada możliwość obrotu w osi PAN w zakresie od 540° i
TILT w zakresie od 265°. Sterownie parametrami 8 i 16 bit, DMX z RDM, złącza
sygnałowe min. XLR 5 pin. Waga maksymalna 24 Kg. Komplet z hakami do
zawieszania na rurze Ø 50mm. linka zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną typu
schuko
Skrzynia transportowa wyposażona w otwierane wieko na zawiasach, zamykane za
pomocą co najmniej 2 zamków motylkowych. Skrzynia wyposażona w
przynajmniej 2 komplety uchwytów kasetowych do przenoszenia oraz minimum 4
szt.
koła do przetaczania, minimum 2 koła wyposażone w hamulce. Wymiary
wewnętrzne skrzyni dostosowane do wymiarów dostarczanych urządzeń -reflektor
typu ruchoma głowa WASH
Naświetlacz wykonany w technologii LED RGBW wykonany w technologii LED
RGBW. Zawierający minimum 24 zespoły LED RGBW, każdy wyposażony w
niezależną optykę. Z możliwością niezależnej zmiany barwy i natężenia światła dla
każdej pary LED. Łączna jasność LED na poziomie 13.360 lumenów (900 lux na
4 metrach przy optyce 60°) Urządzenie wykorzystuje unikalną technologię
kalibracji natężenia i koloru pojedynczych LED - HCCT. Posiada możliwość
kpl.
płynnej regulacji temperatury barwowej w zakresie od 2.700 K do 10.000 K.
Urządzenie sterowane sygnałem DMX 512 (w trybie 16-bitowym - 16 kanałów) z
systemem sygnału zwrotnego RDM. Z możliwością wyboru krzywej dimmera i
osobnym kanałem z zapisanymi presetami 43 barw i odcieni zgodnych z kodami
filtrów foliowych. Komplet z hakami do zawieszania na rurze Ø 50mm., linką
zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną schuko.
Skrzynia transportowa wyposażona w otwierane wieko na zawiasach, zamykane za
pomocą co najmniej 2 zamków motylkowych. Skrzynia wyposażona w
przynajmniej 2 komplety uchwytów kasetowych do przenoszenia oraz minimum 4
szt.
koła do przetaczania, minimum 2 koła wyposażone w hamulce. Wymiary
wewnętrzne skrzyni dostosowane do wymiarów dostarczanych urządzeń naświetlacze LED
Naświetlacz wykonany w technologii LED ze zintegrowanym zasilaczem.
Wykonany w technologii RGBW. Zawierający 36 zespołów LED RGBW o mocy
10W każdy. Z możliwością wymiany soczewek w zakresie ok. 21, 36, 54, 63
stopni oraz soczewki asymetryczne (opcja). Posiada możliwość indywidulanego
sterowania zespołów diod poziomych. Urządzenie sterowane sygnałem DMX 512
również bezprzewodowo. Urządzenie pozbawione efektu migotania co umożliwia
pracę przy realizacjach telewizyjnych. Maksymalny pobór mocy 360W.
Urządzenie zabezpieczone wg. normy IP65. Komplet z hakami do zawieszania na
rurze Ø 50mm., linką zabezpieczającą, wtyczką uniwersalną schucko oraz
skrzydełkami umożliwiającymi przysłanianie wiązki światła. Wymiary max: 390 x
500 x 240 mm, waga max: 14 kg.
Skrzynia transportowa wyposażona w otwierane wieko na zawiasach, zamykane za
pomocą co najmniej 2 zamków motylkowych. Skrzynia wyposażona w
przynajmniej 2 komplety uchwytów kasetowych do przenoszenia oraz minimum 4
koła do przetaczania, minimum 2 koła wyposażone w hamulce. Wymiary
wewnętrzne skrzyni dostosowane do wymiarów dostarczanych urządzeń naświetlacze LED ze skrzydełkami
Reflektor Fresnel wyposażony w źródło światła typu LED o mocy minimum 200W
i żywotności na poziomie minimum 50.000h. Reflektor wyposażony w zdalnie
regulowaną, zmechanizowaną optykę w zakresie minimum 14-60 stopni. System
mieszania barw RGBW wraz z regulacją temperatury barwowej w minimalnym
zakresie 2700-8000K. Moduły LED pozbawione efektu migotania. Sterownie
parametrami DMX z RDM, złącza sygnałowe min. XLR 5 pin. Waga maksymalna
urządzenia 10 kg. Komplet z obrotowymi skrzydełkami czterolistnymi, ramką na
filtr, linką zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na rurze Ø 50mm. i wtyczką
uniwersalną schucko.
Reflektor Fresnel wyposażony w pojedynczy moduł LED o mocy minimum 200W
w kolorze białym o temperaturze barwowej 3000K, moduł wolny od migotania,
CRI>95, żywotność źródła LED na poziomie minimum 50 000 godzin. Cicha
praca. Sterowanie DMX/RDM. Zakres minimalny regulacji optyki od 6.5°do 70°.
Sterownie parametrami DMX z RDM, złącza sygnałowe min. XLR 5 pin. Jasność
z odległości 8m nie mniejsza niż 1560 lx przy plamie 114cm (+/-2%). W
komplecie z hakiem do zawieszania na rurze Ø 50mm, skrzydełkami
czterolistnymi oraz wtyczką uniwersalną schuko.
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16

Skrzynia
transportowa
typu case

17

Reflektor typu
profil LED

18

Skrzynia
transportowa
typu case

19

Reflektor
prowadzący
LED

20

Skrzynia
transportowa
typu case

21

Sterownik
oświetlenia
scenicznego

22

Wytwornica
mgły

Skrzynia transportowa wyposażona w otwierane wieko na zawiasach, zamykane za
pomocą co najmniej 2 zamków motylkowych. Skrzynia wyposażona w
przynajmniej 2 komplety uchwytów kasetowych do przenoszenia oraz minimum 4
koła do przetaczania, minimum 2 koła wyposażone w hamulce. Wymiary
wewnętrzne skrzyni dostosowane do wymiarów dostarczanych urządzeń naświetlacze LED
Reflektor typu profil wyposażony w pojedynczy, wymienny moduł LED RGBW o
mocy co najmniej 120W i żywotności minimum 50.000h. Optyka regulowana w
zakresie od maksimum 18° do minimum 34°. Urządzenie wyposażone w
zintegrowany zasilacz. Na obudowie umieszczony jest moduł komunikacyjny
wyposażony w wyświetlacz LCD. Sterownie parametrami z rozdzielczością 8 i 16
bit, DMX z RDM, złącza sygnałowe min. XLR 5 pin. Maksymalny pobór mocy
150W. Waga maksymalna 10 kg. Komplet z czterema przesłonami kadrującymi,
ramką na filtr, przesłoną iris, uchwytem gobo, linką zabezpieczającą, hakiem do
zawieszania na rurze Ø 50mm. i wtyczką uniwersalną schucko.
Skrzynia transportowa wyposażona w otwierane wieko na zawiasach, zamykane za
pomocą co najmniej 2 zamków motylkowych. Skrzynia wyposażona w
przynajmniej 2 komplety uchwytów kasetowych do przenoszenia oraz minimum 4
koła do przetaczania, minimum 2 koła wyposażone w hamulce. Wymiary
wewnętrzne skrzyni dostosowane do wymiarów dostarczanych urządzeń reflektory profilowe
Reflektor prowadzący w kompaktowej obudowie wykonanej na bazie profili
aluminiowych z optyką regulowaną w minimalnym zakresie 8-19 stopni.
Wyposażony w liniowy iris, zestaw czterech ostrzy kadrujących, układ liniowego
ściemniania w zakresie od 0 do 100%, Źródłem światła jest moduł LED RGBW o
łącznej mocy 250W. Posiada możliwość płynnej regulacji temperatury barwowej
w zakresie od 2900K do 6000K. W komplecie w lokalny sterownik, umożliwiający
zmianę barw, zapamiętanie palety barw ulubionych, ściemnianie i regulację efektu
stroboskopowego. Komplet z wtyczką uniwersalną schucko oraz ze statywem
regulowanym w zakresie od max. 129 cm do min. 209 cm, wyposażonym w
specjalny amortyzator pneumatyczny zabezpieczający przed uszkodzeniem
urządzenia w przypadku niekontrolowanej zmiany wysokości.
Skrzynia transportowa wyposażona w otwierane wieko na zawiasach, zamykane za
pomocą co najmniej 2 zamków motylkowych. Skrzynia wyposażona w
przynajmniej 2 komplety uchwytów kasetowych do przenoszenia oraz minimum 4
koła do przetaczania, minimum 2 koła wyposażone w hamulce. Wymiary
wewnętrzne skrzyni dostosowane do wymiarów dostarczanych urządzeń - reflektor
prowadzący LED
Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy typu posiadający programową
możliwość pracy równoczesnej w co najmniej 24 środowiskach DMX, łącznie
min. 12.000 kanałów DMX. Z możliwością zapamiętania min. 5000 CUE, 4000
palet i 5000 grup. Ilość show - nieograniczona. Nastawnia przystosowana do
obsługi media serwerów. Posiada wbudowane minimum: 8 enkoderów, 12
faderów, 20 przycisków playback, 4 porty sieciowe, 6 portów USB, 4 wyjścia
DMX, 1 wyjście dla monitora – może być dotykowy o rozdzielczości Full HD
(1920x1200), wyposażona w 1 lampkę LED dwukolorową do podświetlania
konsoli, wbudowany switch ethernet (ArtNet, Pathport, ACN), możliwość opisu
każdego playbacku indywidualnie. Wbudowany ciekłokrystaliczny, kolorowy
monitor dotykowy. Wbudowany serwer internetowy. Z możliwością dołączania
zewnętrznych dodatkowych pól manualnych playback. Wbudowany system
awaryjnego potrzymania napięcia UPS ~15min, wejście Audio, wejście/wyjście
MIDI, złącze zdalnego sterowania. Wyposażony pokrowiec przeciw kurzowy. W
komplecie ze skrzynią transportową typu case.
Wytwornica mgły typu hazer, o mocy układu grzewczego na poziomie minimum
1500W. Pozwalająca na płynną regulację ilości wytwarzanego dymu jak i
wydajności wbudowanego wentylatora w zakresie do 0 do 99% regulowana
stopniowo co 1 % . Czas potrzebny na osiągnięcie gotowości pracy - ok 60
sekund. Urządzenie z możliwością pracy samodzielnej lub sterowane za pomocą
sygnału cyfrowego DMX, zdalna obsługa wszystkich parametrów urządzenia.
Możliwość pracy ciągłej, maksymalne zużycie 1 litr płynu w 27 h. Pojemność
zbiornika płynu 5L. Urządzenie zabezpieczone przed przypadkowym
uszkodzeniem w transporcie dzięki zintegrowanej obudowie typu case. Sterownie
parametrami poprzez DMX 512, złącza sygnałowe min. XLR 5 pin. Komplet z
bańką 10l dedykowanego płynu.
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MOBILNA ROZDZIELNIA ZASILANIA
Zespół regulatorów - dimmer, wyposażony w 12 kanałów o minimalnej
obciążalności 2,3kW na kanał, posiada zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe 10 A
na kanał, wyprowadzone gniazda typu Schuko oddzielne na kanał (z tyłu
urządzenia), urządzenie pracuje w systemie DMX 512, gniazda wejście/ wyjście
min. XRL 5-pin na płycie czołowej obudowy (lub opcjonalnie z tyłu).
Zespół
Konfiguracja parametrów za pomocą przycisków i czytelnego wyświetlacza.
regulatorów Wbudowane programy sterowania (efekty) oraz funkcje testowania sprawności
dimmer
kanałów dla każdego kanału osobno). Sygnalizacja obecności/ braku sygnału
DMX. Sygnalizacja braku zasilania dla każdej fazy osobno (diody LED),
sygnalizacja sterownia kanałem (diody LED). Poziom filtracji zakłóceń na
poziomie min. 100µs. Cichy wentylator z regulacją prędkości w zależności od
temperatury wewnętrznej wraz z zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Gniazdo
zasilania 32A. Montaż do rack 19' wysokość 3U. Waga max. 16 kg.
Mobilna rozdzielnia zasilania dla urządzeń oświetlenia scenicznego wyposażona w
4-polowy wyłącznik główny zasilania całego zespołu urządzeń, 1 gniazdo 32A dla
zasilenia zespołu regulatorów - dimmerów oraz 6 gniazd typu schucko 16A z tyłu
Mobilna
urządzenia (zasilenie urządzeń np. inteligentnych - ruchome głowy, urządzenia
rozdzielnia
LED itp.). Urządzenie wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia dla każdego
zasilania 63A
kanału osobno oraz gniazdo technologiczne typu schucko 16A - robocze na
przedniej płycie urządzenia (front). Gniazdo zasilania 63A. Montaż do obudowy
typu rack 19' wysokość montażowa 3U. Waga maksymalna 12kg.
Skrzynia transportowa typu RACK umożlwiająca montaż transport oraz
Skrzynia
przechowywanie urządzeń oświetlenia scenicznego - zespół regulatorów
transportowa
scenicznych, mobilna rozdzielnia zasilania, rozdzielacz sygnału DMX. Skrzynia
typu CASE transportowa wyposażona w dwie pokrywy (przód, tył), zamykane za pomocą co
RACK dla
najmniej 2 zamków motylkowych. Skrzynia wyposażona w przynajmniej 2
zespół zasilająco komplety uchwytów kasetowych do przenoszenia oraz min. 4 koła do przetaczania,
sterowniczy
min. 2 koła wyposażone w hamulce. Specjalne okucia na pokrywie umożlwiające
postawienie skrzyni na skrzyni. Wysokość montażowa min. 8U.
Dystrybutor - wzmacniacz sygnału DMX. Wyposażony w jedno wejście, jedno
gniazdo przejściowe (thru) oraz co najmniej 7 wyjść sygnału DMX - izolowanych
Rozdzielacz
optycznie. Wszystkie złącza DMX znajdują się na płycie przedniej, gdzie znajdują
sygnału - splitter
się również wskaźniki LED zaniku zasilania i sygnału DMX. Przystosowany do
DMX
montażu w systemie rack 19" wyposażony w gniazda XLR 3 pin. Wysokość
montażowa: max 1 U.
System bezprzewodowego DMX umożliwiający, radiowy przesył jednego
środowiska DMX 512 kanałów DMX z RDM za pośrednictwem sygnału 2,4Gh.
Urządzenie może pracować w trybie nadajnika i odbiornika, automatyczna
konfiguracja nadajnik/ odbiornik, minimum 6 identyfikatorów pozwalających na
System
niezależną pracę min. 6 zestawów urządzeń, opóźnienie maksymalne 7ms.
bezprzewodowej
Wskaźniki LED na obudowie informujący o trybie pracy (nadajnik/ odbiornik),
transmisji DMX
wskaźniki LED na obudowie informujące o sile sygnału, możliwość zamontowania
z RDM
anten z większym zyskiem energetycznym: (dbi), w komplecie antena min. 2dBi,
uchwyt umożliwiający montaż urządzenia np. do haka, wejście / wyjście
sygnałowe DMX min. XLR 5 pin, waga maksymalna 0,2 kg, wymiary
maksymalne 100mm x 50mm x 80mm
Przenośny statyw oświetleniowy o wysokości regulowanej w zakresie minimalnym
od 175 do 360 cm. Statyw wyposażony w talerzyk stabilizujący i nakrętkę
Statyw
motylkową do montażu reflektora scenicznego. Minimalna nośność statywu: 50
oświetleniowy
kg. Masa własna statywu maksymalnie 12kg. Statyw wyposażony w trzy nogi z
czego jedna teleskopowa dla stabilizacji na nierównym podłożu.
MOBILNE OKABLOWANIE ZASILANIA I SYGNAŁU
Okablowanie
zasilające
Przedłużacz zasilający dla rozdzielni mobilnej wyposażony w złącza 63A,
rozdzielni 63A
przewód 5x10mm2, długość 10mb
oświetlenia
scenicznego
Rozdzielacz
Przedłużacz dł. 2 m wtyk 16A, 3x gniazdo 16A z bolcem, klasa szczelności min.
zasilania 16A IP 44
typ 1
Rozdzielacz
Przedłużacz dł. 2 m wtyk 16A, czarna listwa 6x gniazdo 16A z bolcem, klasa
zasilania 16A szczelności min. IP 45
typ 2
Okablowanie
Przedłużacz dł. 5 m wtyk 16A, gniazdo 16A z bolcem, klasa szczelności min IP 44
zasilające - typ 1
Okablowanie
Przedłużacz dł. 10 m wtyk 16A, gniazdo 16A z bolcem , klasa szczelności min
zasilające - typ 2 IP 44
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Okablowanie
zasilające - typ 3
Okablowanie
zasilające - typ 4
Okablowanie
zasilające - typ 5
Okablowanie
sygnałowe
DMX - typ 1
Okablowanie
sygnałowe
DMX - typ 2
Okablowanie
sygnałowe
DMX - typ 3
Okablowanie
sygnałowe
DMX - typ 4

43

Oznaczenie
przewodów

44

Skrzynia
transportowa
typu case kablarka

45

Wózek
transportowo magazynowy

3.

SPRZĘT

Przedłużacz dł. 20 m wtyk 16A, gniazdo 16A z bolcem, klasa szczelności min
szt
IP 44
Przedłużacz wieloparowy dł. 20 m, 6x wtyk 16A, czarna listwa 6 x gniazdo 16A
szt.
z bolcem zabezpieczone klapką, przewód giętki czarny
Przedłużacz dł. 3m wtyk powercon, wtyk powercon -zasilenie pomiędzy
szt
urządzeniami

10,00
6,00
30,00

Przedłużacz sygnału DMX o dł. minimum 3 mb wyposażony w złącza sygnałowe
szt
XLR minimum 5 pin np. Neutrik

50,00

Przedłużacz sygnału DMX o dł. minimum 5 mb wyposażony w złącza sygnałowe
szt
XLR minimum 5 pin np. Neutrik

20,00

Przedłużacz sygnału DMX o dł. minimum 10 mb wyposażony w złącza sygnałowe
szt
XLR minimum 5 pin np. Neutrik

10,00

Przedłużacz sygnału DMX o dł. minimum 20 mb wyposażony w złącza sygnałowe
szt
XLR minimum 5 pin np. Neutrik

8,00

Zestaw min. 200 rzepów do spinania, porządkowania mobilnego okablowania
zasilającego i sygnałowego DMX pozwalający na rozróżnienie (odseparowanie)
kpl.
przewodów różnych typów czy długości. Długość taśmy dobrana do okablowania,
zakończona klamerką z rzepem odporna wielkokrotne otwieranie i zamykanie.
Skrzynia transportowa wyposażona w otwierane wieko na zawiasach, zamykane za
pomocą co najmniej 2 zamków motylkowych. Skrzynia wyposażona w
przynajmniej 2 komplety uchwytów kasetowych do przenoszenia oraz minimum 4
szt.
koła do przetaczania, minimum 2 koła wyposażone w hamulce. Skrzynia
przeznaczona do transportu i magazynowania okablowania mobilnego tzw.
kablarka.
Kosz transportowy typu wózek wyposażony w koła - 2 stałe oraz 2 skrętne w tym
minimum 2 hamulce na kołach. Wózek wyposażony w minimum jedną otwieraną
burtę ułatwiającą manipulacje towarem na spodzie wózka (okablowanie, linki, haki szt.
do urządzeń). Ładowność wózka na poziomie 500 kg (+/- 10 kg) oraz wymiary
maksymalne 1260x815 mm (+/- 20mm)

1,00

4,00

2,00

Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcją
producenta, w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz ich sprawne działanie.
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i użytkowane
zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
- stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone;
- obsługiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym
powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń (w
kierownictwie budowy). Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji.
4.

TRANSPORT

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio
przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania
danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń elektrycznych
należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w szczególności:
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się
wewnątrz środka transportowego;
- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć;
- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.;
- zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem.
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5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Koordynacja prac
Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do kontaktów z
Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu
trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji.
5.2. Dostawy – prototypy - próbki
5.2.1. Jakość dostaw
Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, oraz łatwo zastępowalne
urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do zrealizowania w krótkim czasie.
Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty zgodności z
normami. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony.
5.2.2. Wybór dostaw
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę urządzeń, które zastosuje do
wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą
od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub
estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona.
W zależności od potrzeb, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub przykładowych montaży
prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na:
- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy,
- ich uruchomienie,
- ich połączenie z innymi elementami.
Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na urządzenia (chyba że na jego ryzyko), tak długo jak próbka
lub odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora.
5.3. Obiekty w konstrukcji betonowej – otwory, przepusty i wnęki - zakotwienia
5.3.1. Małe otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania
Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowadzenia przewodów i do instalacji
urządzeń zostaną wykonane na koszt Wykonawcy w części, która dotyczy jego zestawu.
5.3.2. Szczególne środki ostrożności
Przy wykonywaniu przepustów wymagających uszczelnienia, zachowane zostaną wszystkie konieczne środki
ostrożności, które zostaną uzgodnione z inżynierem-specjalistą z uprawnieniami w tej dziedzinie.
Otwory i przebicia w ścianach przegrodowych z bloków cementowych, cegieł i płyt gipsowych już postawionych,
można przebijać jedynie za zgodą Wykonawcy, który je wykonał. Zabrania się wykonania bruzd w ścianach o
grubości mniejszej niż 10 cm.
5.3.3. Wypełnienia, uszczelnienia termiczne
Przepusty w ścianach i innych przegrodach zostaną wykonane tak, aby zachowana została ich ogniowa,
akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i złącza oraz dopasowania elementów należy wykonać tak,
aby powierzchnia nadawała się bezpośrednio bez żadnych przygotowań do wykończenia.
5.4. Uziemienie instalacji
Uziemienie elementów instalacji zostanie wykonane przy użyciu przewodów PE i PEN.
Wszystkie masy metalowe odbiorników, urządzeń oświetleniowych oraz bolce uziemiające gniazd elektrycznych
zostaną uziemione za pośrednictwem przewodów ochronnych instalacji zasilających, oraz instalacji
wyrównawczych sprowadzonych do głównej szyny uziemiającej.
5.5. Próby montażowe i pomiary sprawdzające
Po zakończeniu montażu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy przeprowadzić próby
montażowe, obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie powinno być wykonane przez osobę
wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy
zastosować środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia i
zainstalowanego wyposażenia. Z prób montażowych należy sporządzić protokoły.
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Przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji należy przeprowadzić oględziny, które mają na
celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne spełniają wymagania dotyczące
bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz nie
mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. W szczególności sprawdzić należy:
- dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia;
- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych;
- istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających;
- dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych;
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych;
- oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp.;
- poprawność połączeń przewodów;
- dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację.
Po dokonaniu oględzin należy przeprowadzić niżej wymienione próby instalacji dotyczące:
- ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych;
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
- sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania. W układzie sieci TN
skuteczność środków ochrony należy sprawdzić przeprowadzając:
- pomiar impedancji pętli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodów ochronnych,
- pomiar rezystancji uziomu,
- sprawdzenie charakterystyk urządzenia ochronnego,
- próby urządzeń różnicowoprądowych;
- sprawdzenia biegunowości;
- wytrzymałości elektrycznej;
- działania;
- skutków działania ciepła;
- spadku napięcia
- parametrów i poziomów oświetlenia.
Gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z wymaganiami, to próbę tę i próby poprzedzające, o ile mogą
mieć one wpływ na wyniki, należy powtórzyć po stwierdzeniu i usunięciu przyczyny niezgodności.
Po zakończeniu badań i pomiarów należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy:
- punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem;
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dołączono do właściwych zacisków.
5.6. Szkolenie
Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być przeszkolone w zakresie
użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w zakresie właściwej konserwacji sprzętu.
Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, powinno wynosić co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia.
Koszty przejazdu personelu prowadzącego szkolenie powinny być wliczone do ceny.
Po skończonym szkoleniu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi instrukcji obsługi i
konserwacji.
5.7. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą.
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi:
- zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy;
- komplet protokołów prób montażowych;
- protokoły rozruchu technologicznego;
- komplet świadectw dopuszczenia produktów do obrotu na rynku Unii Europejskiej
- karta gwarancyjna materiałów i aparatów dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem
producentów, dostawców i lokalnych służb naprawczych;
- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te odbiegają
parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych;
- oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i
obowiązującymi przepisami;
- protokół przeszkolenia personelu obsługi;
- wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkownikowi.
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować:
- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonawstwa;
- dziennik budowy;
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych;
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego;
- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót.
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Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych powinny
być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą
ich dokonania.
6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI
6.1. Program zapewnienia jakości
Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie europejskim. Do
obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości technicznych,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
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 jakości wykonywanych przez siebie robót i jakość
materiałów.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 7.
7.1. Przedmiar robót
Przedmiar robót przy zakresie zlecenia opiewającym na wykonawstwo pełni istotną rolę w przygotowaniu oferty,
w dalszym trakcie budowy już tylko pomocniczą. Może być przydatny Wykonawcy do zamawiania materiałów,
do przygotowania harmonogramu robót i dostaw.
Zasady sporządzania przedmiaru:
1. Nakłady zużycia materiałów należy określać na podstawie aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia
Materiałów Budowlanych. Nakłady na materiały pomocnicze przyjmować w wysokości 2,5% wartości
materiałów podstawowych.
2. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz
środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
3. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na
wszystkie ceny jednostkowe.
4. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym
Systemie (SI).
7.2. Obmiar robót
Obmiar wykonanych robót może być wskaźnikiem zaawansowania robót przy rozliczeniu częściowym za
wykonane roboty.
Przewiduje się, że obmiar powykonawczy robót i dostaw zostanie przeprowadzony przez Wykonawcę przy
udziale Zamawiającego w uzgodnionym przez strony zakresie niezbędnym dla stwierdzenia kompletności
wykonania przedmiotu zamówienia.
Obmiar powykonawczy robót i dostaw służyć będzie także do sporządzenia dokumentacji powykonawczej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe,
międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót.
8.1. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na prawidłowe
wykonanie dalszych prac.
Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, którzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiającego lub
Inwestora i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.
Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków
komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed
podjęciem dalszych prac.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLACU TEATRALNYM W SZCZECINIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE AMFITEATRU
Strona

235

E-00.02.03 – OŚWIETLENIE SCENICZNE

Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy.
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają w szczególności:
- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy oświetleniowe;
- ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodów.
8.2. Odbiory częściowe
Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową całość. Odbiór tych
robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady
(usterki) oraz określone warunki ich usunięcia.
Odbiorowi częściowymi podlegają w szczególności:
- Kolejne etapy wykonania instalacji
- Dostawy aparatury i urządzeń
- Zakończone roboty instalacyjne obejmujące kompletne pomieszczenia lub rejony budynku
8.3. Odbiór końcowy
Przed odbiorem instalacji, Zamawiający, z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego
czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie instalacji, wykonać niezbędne próby i przygotować
dokumentację z przeprowadzonych prób. Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel
Zamawiającego (Inwestora). Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z
rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika oraz kompetentnych organów.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do:
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru
( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”);
- złożenia wniosku o dokonanie odbioru;
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania
wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane.
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami;
- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie;
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń;
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób
montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również
wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych.
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać
ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji,
protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz
z jej uzasadnieniem.
8.4. Przekazanie do eksploatacji
Obiekt może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót wykonanych na obiekcie
po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń.
Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia
ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w okresie
gwarancyjnym.
8.5. Pomoc techniczna
Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze instalacji. Pomoc ta może być
realizowana poprzez:
- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 1 dnia,
- stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu.
8.6. Rękojmia i gwarancje
Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował, biorąc
pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.
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Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować
wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji
lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części
składowych.
Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci swoim
podwykonawcom.
Mają tu zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz
szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. DOKUMENY ODNIESIENIA
PN-IEC 60364-1:2010
PN-EN 60445:2018-01
PN-EN 60529:2003
PN-EN 61293:2000
PN-EN 12464-1:2012
PN- EN 60439-1:2003
PN-HD 603 S1:2006/A3:2009
PN-EN 61386-24:2010
PN- EN 60204-1:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i
końcówek przewodów a także samych przewodów
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi
zasilania elektrycznego.
Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we
wnętrzach
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1:Zestawy badane w
pełnym i niepełnym zakresie badań.
Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6kV/1kV.
System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 24:
Wymagania szczegółowe – System rur instalacyjnych układanych w ziemi
Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1:
Wymagania ogólne.

Przywołane przepisy urzędowe (stosować w aktualnie obowiązującej wersji):
Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko”.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą odbioru prac Wykonawca,
przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczący
przystosowania instalacji do nowych przepisów, o ile to przystosowanie ma wpływ na cenę wykonania instalacji.
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1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej, które zostaną wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie
polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300-8

1.2.

Opis

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i
rurociągów do odprowadzania ścieków

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania przyłącza
kanalizacji deszczowej przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat
technicznych.
1.4.

Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.
Kanalizacja deszczowa - kanalizacja służąca do odprowadzania wód opadowych i roztopowych (ścieki
opadowe i roztopowe) ze szczelnych nawierzchni terenów zurbanizowanych – dachów, dróg, chodników,
podjazdów, parkingów.
Kanalizacja grawitacyjna - rurociąg podziemny, służący do bezciśnieniowego transportu ścieków.
Kanalizacja tłoczna - rurociąg podziemny, służący do transportu ścieków pod ciśnieniem na wyższy poziom w
wyniku pracy pomp w przepompowniach ścieków.
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na długości
przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na
celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków.
Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych wysokościach, w której
ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy.
Studzienka odpowietrzająca - studzienka na rurociągu tłocznym, w której rurociąg ciśnieniowy wyposażony
jest w odpowietrznik, montowana jest w najwyższych punktach sieci ciśnieniowej.
Studzienka odwadniająca - studzienka na rurociągu tłocznym, w której rurociąg ciśnieniowy wyposażony jest
w armaturę umożliwiającą opróżnienie rurociągu ciśnieniowego, montowana jest w najniższych punktach sieci
ciśnieniowej.
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór
kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzedną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia
studzienki a rzędną spocznika.
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi
do komory roboczej.
Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą.
Rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych do
odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową ewentualnych przecieków.
Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego.
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1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania przyłącza do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia
wartości funkcjonalnych i użytkowych przyłącza, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie
materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji i
zabezpieczenia placu budowy oraz program zapewnienia jakości Robót.
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.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
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 i będzie zawierała informacje dotyczące kontraktu. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Tablica informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
1.5.2. 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 Plac 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 Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i 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
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1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.5.5. Ochrona robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od
daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia Robót przez Inżyniera oraz będzie utrzymywać roboty
do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania Świadectwa Przejęcia Robót.
1.5.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.
Inspektor nadzoru inwestorskiego 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, aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i
które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 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 Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
W czasie wykonywania robót określonych niniejszą ST, należy wykorzystywać materiały określone w
dokumentacji projektowej lub ich zamienniki, których jakość będzie porównywalna lub wyższa. W przypadku
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o
swoim zamiarze przed użyciem materiału.
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiały na plac budowy należy sprawdzić pod względem kompletność i zgodności z danymi
technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięć ubytki, zgniecenia).
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.
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Rury w prostych odcinkach składować w stosach na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,10
m w odstępach 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1,0 m. Rury w kręgach składować na
płasko na podkładach drewnianych pokrywających min. 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać
wysokości składowania 2,0 m. Zwracać uwagę na zakończenia rur - zabezpieczać je ochronami (kapturki,
wkładki). Niedopuszczalne jest „wleczenie" rur po podłożu Rury z tworzyw sztucznych należy chronić przed
długotrwała ekspozycja słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
2.2.

Wymagania szczegółowe

• Rury i kształtki dla kanalizacji zewnętrznej PCV-U SN8 (ścianka lita)
• Zwieńczenia studni rewizyjnych – teleskopy z włazem żeliwnym o kl. B125 chodniki, B250 parkingi, D400
jezdnie.
• wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 650 x 450 mm
• studnie z tworzyw sztucznych o śr. 425 i 600 mm z włazem żeliwnym
• Odwodnienie liniowe o szerokości koryta 100 mm, szczelinowe o szerokości koryta 150 mm. klasy
obciążenia C250 z rusztem żeliwnym i polimerobetonowym
3.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy
sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości
do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
4. TRANSPORT
4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynów na plac budowy.
4.2.
-

-

Transport rur przewodowych i ochronnych

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości
tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były
poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone
ściśle obok na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach
prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1 m. Rury w zwojach należy
transportować w taki sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadać
wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.
W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien
być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach
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wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno
stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej
średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy
rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem
podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim,
najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku zadaszenia
można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. Temperatura przechowywania
rur nie powinna przekraczać 30°C.
4.3.

Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych środków transportu
zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów
izolacyjnych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Wymagania ogólne

Ogólne warunki wykonania Robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram,
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych
instalacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w
warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy
BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe.
Do rozpoczęcia montażu instalacji można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że:
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia prac instalacyjnych,
• sporządzeniu planu „B I O Z” przez kierownika budowy lub inną osobę do tego upoważnioną,
• elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji odpowiadają założeniom
projektowym.
5.2.

Roboty przygotowawcze

Podstawę wytyczenia trasy instalacji kanalizacyjnej deszczowej stanowią Dokumentacja Projektowa i
Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi kanalizacji przez odpowiednie służby geodezyjne,
z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci.
Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w miejscach
włączenia. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo
wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.
5.3.

Szczegółowe warunki wykonywania robót

Oznakowanie robót zgodnie z „Instrukcją Oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym".
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.
5.3.1. Roboty ziemne
Rurociąg układać w wykopach suchych ze skarpami. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować.
Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi
i normami: PN-B-10736:1999 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkową głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana
sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno ułożona i nie ubita, aby
zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm.
Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur.
Materiał użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do wykonania podłoża.
Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm (po zagęszczeniu)
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powyżej wierzchu rury. Podsypkę, obsypkę i nadsypkę ubijać warstwami mechanicznie do wartości min. Is 0,95.
Dla odcinków przebiegających pod nawierzchnią utwardzoną należy wykonać zagęszczenie gruntu ok. Is = 1,0.
Do podsypki, obsypki i nadsypki należy użyć piasku lub piasku ze żwirem o wielkości ziaren przechodzących
przez sito 0,075 mm w ilości max. 15,0 %.
Pozostałą część urobku odwieźć na składowisko.
5.3.2. Wykonanie
Kanały kanalizacyjne należy wykonać z rur i kształtek z PCV klasy S o połączeniach kielichowych z uszczelką
gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o
sztywności obw. nominalnej min. 8 kN/m2.
Studzienki rewizyjne:
• z elementów prefabrykowanych niewłazowych z tworzyw sztucznych o śr. 425 i 600 mm. zakończonych rurą
teleskopową i pokrywą żeliwną.
• Zwieńczenia studzienek z elementów prefabrykowanych nie włazowych z tworzyw sztucznych zakończonych
rurą teleskopową i pokrywą żeliwną o odpowiedniej klasy obciążenia - kl. B125 chodniki, B250 parkingi, D400
jezdnie.
• Wykonać regulacji posadowienia istniejących włazów studzienek rewizyjnych odpowiednio do wysokości
nawierzchni dróg, placów, chodników.
Odwodnienia liniowe i szczelinowe:
• Z elementów prefabrykowanych układać na podbudowie betonowej zgodnie z instrukcją producenta
zastosowanego systemu spełniające warunki Dokumentacji Technicznej i SST.
• Wpust deszczowy z osadnikiem i syfonem z kręgów betonowych o śr. 500 mm i rusztem żeliwnym kl. D400
Po zakończeniu w.w. czynności zewnętrzne sieci poddać sprawdzeniu kamerą inspekcyjną i wykonać próby
szczelność kanałów.
5.4.

Wytyczne eksploatacyjne

W czasie eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej istnieje możliwość wystąpienia awarii jedynie przez
uszkodzenie mechaniczne lub wadliwe jej wykonanie. W razie uszkodzenia mechanicznego lub stwierdzenia
wady materiałowej czy w technologii wykonania należy usterkę bezzwłocznie usunąć. Jednakże podczas
prawidłowej eksploatacji systemu, tj. utrzymania jego drożności możliwość awarii jest znikoma.
W celu utrzymania drożności systemu należy dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym przeprowadzić
przegląd systemu oceniając ich stan techniczny. W razie stwierdzenia usterek technicznych należy je
bezzwłocznie usunąć.
Usunięte z osadników liście oraz piasek należy zagospodarować zgodnie z wytycznymi właściwego Wydziału
Ochrony Środowiska.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.

Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz
wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomić Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
powiadomi pisemnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może
kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
6.2.

Kontrola, pomiary, badania

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 10 niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być prowadzona
według „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemysłowe”:
• kontrola zgodności stosowanych materiałów ze specyfikacją i dokumentacją techniczną,
• kontrola kompletności wymaganych atestów,
• certyfikatów i oświadczeń, kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych w instalacji oraz
kompletności wyrobów i działania instalacji,
• kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych w instalacji oraz kompletności wyrobów i
działania instalacji z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLACU TEATRALNY W SZCZECINIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE AMFITEATRU

Strona

244

S-00.01.01 – PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7
specyfikacji technicznej.
Jednostkami obmiarowymi są:
− Ułożenie rurociągów – m,
− Kształtki (kolana, czwórniki, redukcje, trójniki) – szt,
− Obetonowanie włazów – m2,
− Roboty ziemne – m3,
− Zestawy – kpl.
8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.
8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót.
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 powinien
być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór powinien być
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z
budową instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:
− roboty przygotowawcze,
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
− przygotowanie podłoża,
− roboty montażowe wykonania rurociągów,
− wykonanie rur ochronnych,
− wykonanie izolacji,
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
8.3.

Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować:
• użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
• prawidłowość wykonania połączeń,
• wielkość spadków przewodów,
• prawidłowość ustawienia studzienek, odwodnień liniowych i wpustów ulicznych,
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
• protokoły badań szczelności wszystkich instalacji
• aktualność Dokumentacji Powykonawczej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem.
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10. DOKUMENY ODNIESIENIA
Ogólne przepisy podano w części „Wymagania ogólne” pkt 10.
PN-EN 1610:2015-10
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 752:2017-06
Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne – Zarządzanie systemem
kanalizacyjnym
PN-EN 1401-1:2009
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli (chlorek
winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.
PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli
(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.
PN-EN 1852-1:2018-02
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) - Część 1:
Specyfikacje rur, kształtek i systemu.
PN-EN 588-1:2000
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów
grawitacyjnych
PN-EN 588-2:2004
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i
niewłazowe
PN-EN 124-1:2015-07
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego. Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady
projektowania, właściwości użytkowe i metody badań
PN-EN 124-2:2015-07
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego. Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych
wykonane z żeliwa
PN-EN 124-3:2015-07
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego. Część 3: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych
wykonane ze stali i stopów aluminium
PN-EN 124-4:2015-07
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego. Część 4: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych
wykonane z betonu zbrojonego stalą
PN-EN 124-5:2015-07
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego. Część 5: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych
wykonane z materiałów kompozytowych
PN-EN 124-6:2015-07
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego. Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych
wykonane z polipropylenu (PP), polietyle
PN-EN 13101:2005
Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodności.
PN-EN 476:2012
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
PN-EN 681-1:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma
PN-EN 681-2:2003
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery
termoplastyczne
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.
Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych –
instalacji wodociągowej i hydrantowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w
Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
45300000-0

Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9

Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7

1.2.

Opis

Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji
wodociągowej i hydrantowej.
Przewiduje się:
− ułożenie rurociągów stalowych ocynkowanych.
− ułożenie rurociągów ciśnieniowych z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych.
− wykonanie płytkich bruzd
− montaż i podłączenie przyborów,
− montaż i podłączenie armatury czerpalnej i przelotowej,
− próby szczelności instalacji,
− płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,
− wykonanie izolacji termicznej.
− wykonanie przejść zabezpieczenia pożarowego
− montaż hydrantu
1.4.

Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową.
Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do
punktów czerpalnych wody zimnej.
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów
czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.
Instalacja hydrantowa – instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, wyposażona w urządzenia, t.j. hydranty
i gaśnice.
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego
z zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody.
Hydranty przeciwpożarowe – służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia
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wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne
z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie
materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
Materiały do budowy instalacji wodociągowej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać
świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji
wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów posiadających
świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody.
Inspektor 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, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 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 Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
2.2. Materiały dotyczące instalacji
− rury stalowe przewodowe ocynkowane,
− kształtki, łączniki i przejściówki do w/w rur,
− rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego wielowarstwowe,
− kształtki, łączniki i przejściówki do w/w rur,
− rura ochronna „peszel”,
− zawory kulowe odcinające,
− zawory kątowe do przyborów sanitarnych,
− baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe mieszaczowe,
− wężyki elastyczne w oplocie stalowym,
− izolacja z pianki polietylenowej,
− elementy łączące: obejmy, podwieszenia, kotwy mocujące,
− tuleje ochronne dla przejść przez ściany budynku,
− umywalki porcelanowe,
− półpostumenty do umywalek
− miski ustępowe „kompakt”.
− elementy łączące: obejmy, podwieszenia, kotwy mocujące.
− Szafki hydrantowe zawieszane HP52 z wężem 2x20 m.
− urządzenia do podnoszenia ścieków – dla WC i umywalki,
2.3. Dopuszczenia
Materiały zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub CE)
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2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom specyfikacji technicznej
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. 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.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Dokumentacja Projektowa i SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze przed użyciem materiału
2.7. Odbiór materiałów na budowie
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiały na plac budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi
technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięć, ubytki, zgniecenia).
2.8. Składowanie materiałów
Rury w prostych odcinkach składować w stosach na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,10
m w odstępach 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1,0 m. Rury w kręgach składować na płasko na podkładach drewnianych pokrywających min. 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości
składowania 2,0 m. Zwracać uwagę na zakończenia rur - zabezpieczać je ochronami (kapturki, wkładki). Niedopuszczalne jest „wleczenie" rur po podłożu
Rury z tworzyw sztucznych należy chronić przed długotrwała ekspozycja słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem
od źródeł ciepła.
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.
Armaturę, kształtki oraz inne elementy przyłączy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji.
3. SPRZĘT
3.1.

Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy
sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości
do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po
akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych
sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie
podlegają oddzielnej zapłacie.
4. TRANSPORT
4.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni
i magazynów na plac budowy.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLACU TEATRALNYM W SZCZECINIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE AMFITEATRU

Strona

250

S-00.02.01 - INSTALACJA WODOCIĄGOWA

4.2.
-

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez
podklinowanie lub inny sposób.
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować
uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej.
Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów,
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury powinien odbywać się
krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki.
Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu.
Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach
i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia
i rozbicie.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń
i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót
i właściwości przewożonych materiałów.
Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Wymagania ogólne

Ogólne warunki wykonania Robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram,
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.
Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach
określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż.,
a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez SNG S.A. zasilenie w wodę modernizowanego budynku
odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej Ø100 przebiegającej w ciągu pieszo-rowerowym od
północnej strony budynku
5.2.

Roboty przygotowawcze

− ustalenie miejsca wykonania wcinki projektowanej instalacji do istniejących rurociągów,
− wytyczenie trasy przebiegu przewodów wodnych na ścianach, stropach i posadzkach,
− ustalenie miejsca wykonania podejść do przyborów i zaworów czerpalnych,
− wykucie otworów i bruzd w ścianach na trasie instalacji,
5.3.

Roboty montażowe

5.3.1.

Wymagania ogólne.

Instalacja wodociągowa powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
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c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem.
Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający
zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnego z przeznaczeniem
obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji, oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami
przepisów techniczno – budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych.
5.3.2.

Prowadzenie przewodów wodociągowych

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne.
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych
w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.
Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody wodociągowe prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp
do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.
Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie izolacji cieplnej dla rur ciepłej wody, rurze osłonowej
karbowanej dla rur zimnej wody, w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją zakrywający,
b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły rozrywające
połączenia.
Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej.
Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone w odległości
większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza
należy stosować izolację cieplną.
Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby
spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej + 30 °C.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.
Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło l cm na
kondygnację.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w szczególności
dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).
Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej,
instalacji ogrzewczej.
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych.
Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m.
5.3.3.

Podpory stałe i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników.
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne.
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne
przesuwanie się rur.
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Maksymalny odstęp między podporami przewodów:
- Maksymalny odstęp między podporami przewodów z PE-X, PP-R i PB w instalacji wodociągowej
Przewód montowany w instalacji
Materiał
Poz.
Średnica nominalna rury
wody ciepłej
wody zimnej
rury
pionowo
inaczej
pionowo
inaczej
m
m
m
m
1
PE-X;
DN 12 do DN 25
1,0
0,8
1,0
0,8
DN 16
0,8
0,6
0,9
0,7
DN 20
0,8
0,6
1,0
0,8
DN 25
0,9
0,7
1,1
0,8
DN 32
1,1
0,8
1,3
0,8
DN 40
1,2
0,9
1,4
1,1
2
PP-R;
DN 50
1,3
1,0
1,61)
1,2
DN 63
1,5
1,2
1,81)
1,4
DN 75
1,71)
1,3
2,01)
1,5
DN 90
1,91)
1,4
2,11)
1,6
DN 110
2,01)
1,6
2,41)
1,8
DN 16 do DN 25
1,0
0,4
1,0
0,4
3
PB;
DN 32 do DN 50
1,2
0,7
1,2
0,7
1) lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację
- Maksymalny odstęp między podporami przewodów wielowarstwowych w instalacji wodociągowej:
Przewód montowany w instalacji
Poz.
Materiał
Średnica rury
Wody ciepłej
Wody zimnej
pionowo poziomo pionowo
poziomo
PE-X/AL/PE-X
DN12 do DN 20 1,0
0,5
jak w kol 4
jak w kol 4
1
PE-X/AL./PE-HD
DN 25
1,2
0,7
jak w kol. 4
jak w kol. 4
DN 16
1.3
1.0
1.3
1.0
DN 20
1,4
1,1
1,5
1,2
DN 25
1,5
1,2
1,7’
1,3
DN 32
1,8’
1,4
1,9’
1,5
DN 40
2,0’
1,6
2,2’
1,7
2
PP-R/AL./PP-R
DN 50
2,3’
1,8
2,5’
1,9
DN 63
2,6’
2,0
2,7’
2,
DN 75
2,7’
2,1
2,8’
2,2
DN 90
2,8’
2,2
3,0’
2,3
DN 110
2,7’
2,1
3,2’
2,5
Dz14 do Dz16
1,5
1,2
jak w kol. 4
jak w kol. 4
Dz18 do Dz20
1,7
1,3
jak w kol. 4
jak w kol. 4
Dz25
1,9’
1,5
jak w kol. 4
jak w kol. 4
Dz32
2,1’
1,6
jak w kol. 4
jak w kol. 4
3
PE-RT/AL./PE-RT
Dz40
2,2’
1,7
jak w kol. 4
jak w kol. 4
Dz50
2,6’
2,0
jak w kol. 4
jak w kol. 4
Dz63
2,8’
2,2
jak w kol. 4
jak w kol. 4
Dz75 do Dz110
3,1’
2,4
jak w kol. 4
jak w kol. 4
‘ Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację
- Maksymalne odstępy między podporami przewodów stalowych w instalacji wodociągowej ciepłej i zimnej
Przewód montowany
Materiał
Średnica nominalna rury
pionowo 1)
inaczej
m
m
DN 10 do DN 20
2,0
1,5
DN 25
2,9
2,2
DN 32
3,4
2,6
DN
40
3,9
3,0
stal węglowa zwykła ocynkowana;
stal odporna na korozję;
DN 50
4,6
3,5
DN 65
4,9
3,8
DN 80
5,2
4,0
DN 100
5,9
4,5
1)
Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację
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- Maksymalne odstępy między podporami przewodów miedzianych w instalacji wodociągowej :
Przewód montowany
Materiał
Średnica nominalna rury
pionowo 1)
inaczej
m
m
DN 12 do DN 15
2,0
1,5
DN 18
2,9
2,2
DN 22
3,4
2,6
DN 28
3,9
3,0
DN
35
4,6
3,5
Miedź –złącza
Lutowanie kapilarnie;
DN 42
4,9
3,8
Miedź-złącza zaciskowe;
DN 54
5,2
4,0
DN 64
5,2
4,0
DN 76,1
5,5
4,2
DN 88,9
6,1
4,7
DN 108 do DN 159
6,5
5,0
1)
Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony w warstwach podłoża
podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu")
i otulinie termoizolacyjnej. Rura osłonowa powinna być montażowo zamocowana do podłoża do czasu
ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwą szlichty podłogowej.
W instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury, żeby jej oś była linią falistą
w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest układany.
Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie.
5.3.4.

Tuleje ochronne

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a przewodu
pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej.
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około l cm poniżej tynku na stropie.
Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego.
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie
działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w
niej naprężeń ścinających.
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.
Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.
5.3.5.

Montaż armatury

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi
i konserwacji.
Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę wodociągową do
takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, umywalki, pralki automatyczne, zmywarki
itp. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wody wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach umożliwia jej
przepływ zwrotny, na przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne
lub do grupy tego samego typu punktów czerpania), należy zainstalować odpowiednie wyposażenie
uniemożliwiające przepływ zwrotny .
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny
z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym.
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów
przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu.
Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w
sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.
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W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.
Armatura do płatnego poboru wody montować w.g. instrukcji producenta.
Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej na
ścianie powinna być zgodna z:
- Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem :
Wysokość górnej
Wysokość ustawienia
krawędzi przedniej
Nazwa przyboru
armatury czerpalnej
Wysokość ustawienia
ścianki przyboru nad
nad podłogą
podłogą
m
M
m
zlew
0,75 – 0.95
0,50 – 0,60
zlewozmywak do pracy
Armatury czerpalnej
1,10 – 1,25
0,85 – 0,90
stojącej
nad górną krawędzią
zlewozmywak do pracy
przedniej ścianki
1,00 – 1,10
0,75
siedzącej
przybor
0,25
– 0,35
umywalka
1,00 – 1,15
0,75 – 0,80
umywalka w przedszkolu
0,85 – 0,95
0,60
- Wysokość ustawienia armatury ściennej :
Nazwa przyboru
Wysokość ustawienia
M
wanna
armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny 0,10 – 0,18
armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 1,00 – 1,50
główki natrysku stałego górnego nad posadzka brodzika natrysku licząc od sitka główki
natrysk
2,10 – 2,50
główki natrysku stałego bocznego nad posadzka brodzika natrysku licząc od sitka główki
1,80 – 2,00
basen do mycia nóg
armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu do mycia nóg 0,10 – 0,15
poidełko dla dzieci
wylotu zaworu poidełka nad posadzką 0,65 – 0,75
poidełko dla
wylotu zaworu poidełka nad posadzką 0,80 – 0,90
dorosłych
ciśnieniowy zawór
osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10
spłukujący
5.3.6.

Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej

Instalacja wodociągowa podlega regulacji:
a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,
b) wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody
o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej czy
nastawy termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny być przeprowadzone po
zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciepłej także nastawy parametrów
pracy stacji cieplnych należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych zawartymi w projekcie
technicznym instalacji.
5.3.7.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowanie cieplnie.
Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w zakresie określonym
w projekcie technicznym tej instalacji.
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.
Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny
być zgodne z projektem technicznym instalacji wodociągowej.
Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.
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Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.
5.3.8.

Oznaczanie

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym
i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji wodociągowej.
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych:
a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie będących
lokalami użytkowymi,
b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach użytkowych
a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny być wykonane
w miejscach dostępu do armatury i urządzeń, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji.
Obmiar robót powykonawczy.
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji wodociągowej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, w tym np.:
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi,
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników,
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.

Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 10 niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być prowadzona
według „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemysłowe”:
− kontrola zgodności stosowanych materiałów ze specyfikacją i dokumentacją techniczną,
− kontrola kompletności wymaganych atestów,
− certyfikatów i oświadczeń, kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych w instalacji oraz
kompletności wyrobów i działania instalacji,
− kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych w instalacji oraz kompletności wyrobów
i działania instalacji z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
6.1. Badanie jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania instalacji
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
i odpowiednich norm materiałowych podanych w niniejszej ST.
6.2. Ocena jakości robót
− sprawdzenie szczelności instalacji,
− sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym,
− sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
− sprawdzenie izolacji termicznej.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Długość rurociągów:
− należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) bądź od
zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnątrz budynku) – do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody,
− oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur
i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na gwint,
nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej,
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− podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego do
przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu
liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej,
− długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości rurociągów,
− długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów.
Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach. Próbę
szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów budynków.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak
również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi
normami i przepisami.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót
oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt. 6.
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy
odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót
− Dziennik Budowy
− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
− Protokoły odbiorów
8.3. Odbiór końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
− Dokumenty jak przy odbiorze częściowym
− Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
− Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji
− Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
− Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
− Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
− Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
− Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. DOKUMENY ODNIESIENIA
Ogólne przepisy podano w części „Wymagania ogólne” pkt 10.
PN-B-02857:2017-04
PN-EN 1717:2003
PN-B-02865:1997

Ochrona przeciwpożarowa – Przeciwpożarowe zbiorniki wodne – Wymagania ogólne
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez
przepływ zwrotny
Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne –
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
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Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.
Przepisy i wymagania SANEPID.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu
Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
45300000-0

Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9

Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7

1.2.

Opis

Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. Zakres
robót objętych niniejszą ST obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji:
− ułożenie rur kanalizacji sanitarnej wewnętrznej PP na ścianach budynku (szare),
− ułożenie rur kanalizacji deszczowej wewnętrznej PE na ścianach budynku
− wykonanie płytkich bruzd
− montaż i podłączenie przyborów,
− montaż i podłączenie armatury czerpalnej i przelotowej,
− próby szczelności instalacji,
− płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,
− wykonanie izolacji termicznej.
− wykonanie przejść zabezpieczenia pożarowego
1.4.

Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne
z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie
materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.
UWAGA: Wszystkie materiały i wyroby służące ochronie przeciwpożarowej lub użyte do zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych oraz dopuszczone do stosowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Obowiązek dostarczenia dokumentów potwierdzających przedmiotowe dopuszczenia oraz spełnianie przez wyroby/materiały określonych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na wykonawcy (dokumentami tymi są w zależności od sytuacji np.: deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, europejskie oceny techniczne).
2.2. Materiały dotyczące instalacji
− rury do kanalizacji wewnętrznej z PP,
− rury do kanalizacji z PE ,
− kształtki elektrooporowe dla w/w rur,
− czyszczaki kanalizacyjne,
− wpust dachowy deszczowy nierdzewny,
− tuleje ochronne dla przejść przez ściany budynku,
2.3. Dopuszczenia
Materiały zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub CE)
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom specyfikacji technicznej
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. 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.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Dokumentacja Projektowa i SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze przed użyciem materiału
2.7. Odbiór materiałów na budowie
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiały na plac budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi
technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięć, ubytki, zgniecenia).
2.8. Składowanie materiałów
Rury w prostych odcinkach składować w stosach na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,10
m w odstępach 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1,0 m. Rury w kręgach składować na płasko na podkładach drewnianych pokrywających min. 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości
składowania 2,0 m. Zwracać uwagę na zakończenia rur - zabezpieczać je ochronami (kapturki, wkładki). Niedopuszczalne jest „wleczenie" rur po podłożu
Rury z tworzyw sztucznych należy chronić przed długotrwała ekspozycja słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem
od źródeł ciepła.
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Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.
Armaturę, kształtki oraz inne elementy przyłączy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy
sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości
do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
4. TRANSPORT
4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy.
4.2.
-

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez
podklinowanie lub inny sposób.
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować
uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu
i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic wykorzystania
wagonu.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej.
Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka
transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury powinien odbywać
się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki.
Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu.
Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach
i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia
i rozbicie.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń
i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót
i właściwości przewożonych materiałów.
Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umową.
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Wymagania ogólne

Ogólne warunki wykonania Robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Do rozpoczęcia montażu instalacji można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że:
− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych,
− sporządzeniu planu „B I O Z” przez kierownika budowy lub inną osobę do tego upoważnioną,
− elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji odpowiadają założeniom
projektowym.
5.2.

Roboty przygotowawcze

− ustalenie miejsca wykonania wcinki projektowanej instalacji do istniejących rurociągów,
− wykucie otworów i bruzd w ścianach na trasie instalacji,
− wytyczenie trasy przebiegu przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych i ciśnieniowych, które będą
prowadzone nad posadzką, i na ścianach budynku,
− ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń,
5.3.

Roboty montażowe

5.3.1.

Prowadzenie przewodów kanalizacyjnych

Podejścia odpływowe kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w bruzdach. Rurociąg tłoczny od agregatu
podnoszącego z rur PE prowadzić pod stropem lub po ścianie. Włączenie rurociągu tłocznego do istniejącego
pionu kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie.
Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych pod stropem powyżej przewodów elektrycznych bezpośrednio
nad nimi.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników.
Przewody z PCW i PE powinny być prowadzone w odległości nie mniejszej niż 10 cm od źródła ciepła
(przewody c.w.u., c.o.) powodującego podwyższenie temp. Powyżej 50 st. C przewodów wodociągowych
z przyborami sanitarnymi, instalacjami centralnego ogrzewania.
Agregat do podnoszenia ścieków montować zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.
5.3.2.

Materiały

Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bezciśnieniowej należy wykonać rurociągów
z tworzywa sztucznego PP kanalizacyjnych kielichowych, Kielichy uszczelniać uszczelkami gumowymi
Kanalizację tłoczną wykonać rurociągów z tworzywa sztucznego PE łączonych metodą elektrooporową.
5.3.3.

Montaż

Montaż przewodów o połączeniach uszczelnionych gumową uszczelką, zmiany kierunków prowadzenia
przewodów należy wykonać wyłącznie przy użyciu kształtek.
Maksymalne odległości (cm) pomiędzy punktami mocowania przewodów powinny wynosić:
Średnica rury dn.
50-110
Powyżej 110

Odległość między uchwytami w poziomie[m]
1,0
1,3

Piony mocować za pomocą obejm umieszczonych pod kielichami przewodu tak aby przejęły ciężar rurociągu.
Piony kanalizacyjne powinny mieć czyszczaki umiejscowione w najniższych punktach przed połączeniem
z poziomymi przewodami odpływowymi (np. na trójnik).
Przy przejściach przewodów przez ściany nośne powinna być pozostawiona dookoła przewodu wolna przestrzeń,
wypełniona następnie materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.
Zmiany kierunków głównych przewodów powinna być wykonana za pomocą łuków i trójników, stosowanie
kolan dozwolone jest jedynie przy połączeniu pionów z poziomymi przewodami zbiorczymi.
Odgałęzienia przewodów powinny wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 70º.
Stosowanie czwórników na poziomach jest niedopuszczalne.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.

Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 10 niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być prowadzona
według „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemysłowe”:
− kontrola zgodności stosowanych materiałów ze specyfikacją i dokumentacją techniczną,
− kontrola kompletności wymaganych atestów,
− certyfikatów i oświadczeń, kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych w instalacji oraz
kompletności wyrobów i działania instalacji,
− kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych w instalacji oraz kompletności wyrobów
i działania instalacji z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
6.2. Badanie jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania instalacji
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
i odpowiednich norm materiałowych podanych w niniejszej ST.
6.3. Ocena jakości robót
− sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym,
− sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
− sprawdzenie jakości wykonania,
− sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,
− sprawdzenie szczelności poziomów i pionów kanalizacyjnych,
− sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń,
− sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7
specyfikacji technicznej.
Jednostkami obmiarowymi są:
− Ułożenie rurociągów – m,
− Kształtki (kolana, czwórniki, redukcje, trójniki) – szt,
− Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW łączone metodą wciskową – podejście.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak
również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi
normami i przepisami.
8.1. Odbiór częściowy
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót
oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt. 6.
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy
odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót
− Dziennik Budowy
− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
− Protokoły odbiorów
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8.2. Odbiór końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
− Dokumenty jak przy odbiorze częściowym
− Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
− Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji
− Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
− Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
− Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
− Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
− Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 9 specyfikacji
technicznej.
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogólne przepisy podano w części „Wymagania ogólne” pkt 10.
PN-EN 1610:2015-10
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-H-74200:1998
Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
PN-ISO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów - Wymiary i tolerancja Część 1: Szeregi metryczne
PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 3: Kształtki
PN-B-02865:1997
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
PN EN 12050-1:2015-05 Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów wydzielonych. Zasady budowy
i badanie. Przepompownie ścieków zawierających fekalia
PN-EN 1519-1:2002
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości i
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen
(PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji
budynków - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje
rur, kształtek i systemu
PN-EN 877:2004
Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania
wód z budynków -- Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości
PN-EN 124-1:2015-07
Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kołowego - Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności
PN-EN 124-2:2015-07
Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kołowego - Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane
z żeliwa
PN-EN 124-3:2015-07
Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kołowego - Część 3: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane ze
stali i stopów aluminium
PN-EN 124-4:2015-07
Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kołowego - Część 4: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane
z betonu zbrojonego stalą
PN-EN 124-5:2015-07
Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kołowego - Część 5: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane
z materiałów kompozytowych
PN-EN 124-6:2015-07
Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kołowego - Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane
z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U)
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PN-EN 1253-1:2015-03
PN-EN 1253-2:2015-03

Wpusty ściekowe w budynkach - Część 1: Podłogowe wpusty ściekowe
z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm
Wpusty ściekowe w budynkach - Część 2: Wpusty dachowe i podłogowe bez klap
zwrotnych

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania
systemami zapewnienia jakości
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.
Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych
– instalacji C.O. i C.T. dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie polegające na budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
45300000-0

Opis

Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania
powietrza
45331100-7

Instalacja centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji:
− grzewczej – c.o.:
− ułożenie rurociągów z rur stalowych czarnych.
− wykonanie płytkich bruzd
− montaż grzejników płytowych z osprzętem.
− próby szczelności instalacji (na gorąco i na zimno),
− regulacja instalacji,
− roboty antykorozyjne
− wykonanie izolacji termicznej.
− wykonanie przejść zabezpieczenia pożarowego
− wykonanie przejść zabezpieczenia pożarowego
− ciepła technologicznego:
− ułożenie rurociągów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie.
− montaż armatury regulacyjnej,
− próby szczelności instalacji (na gorąco i na zimno),
− regulacja instalacji,
− wykonanie izolacji termicznej.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół urządzeń
zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń.
Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczający czynnik grzewczy o odpowiednich
warunkach temperaturowych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w budynku.
Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone
w żadnym jej punkcie.
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie
instalacji.
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej
szczelności.
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji
w temperaturze odniesienia równej 20 °C.
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C.
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą (dla rur stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażona w milimetrach.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne
z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie
materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne”
pkt 2. Materiały do budowy instalacji c.o. i c.t. powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać
świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 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, aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 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
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
2.2. Materiały dotyczące instalacji
2.2.1. Materiały dotyczące instalacji grzewczych c.o.
− rury stalowe przewodowe czarne łączone przez spawanie,
− kształtki, łączniki i przejściówki do w/w rur,
− stalowe grzejniki płytowe lakierowane,
− zawory termostatyczne z nastawą wstępną,
− głowice termostatyczne do zaworów grzejnikowych termostatycznych,
− śrubunki grzejnikowe odcinające powrotne,
− izolacja otulinami z pianki polietylenowej,
− rura ochronna „peszel”,
− automatyczne równoważące zawory regulacyjne z rurką impulsową zgodnie z projektem,
− automatyczne odcinające zawory regulacyjne zgodnie z projektem,
− zawory kulowe odcinające,
− elementy łączące: obejmy, podwieszenia, kotwy mocujące.
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2.2.2. Materiały dotyczące instalacji ciepła technologicznego
− rury stalowe czarne łączone przez spawanie,
− kształtki, łączniki i przejściówki do w/w rur,
− izolacja otulinami z pianki polietylenowej, otulinami z płaszczem PCV,
− zawory odcinająco-regulacyjne podpionowe zgodnie z projektem,
− elementy łączące: obejmy, podwieszenia, kotwy mocujące.
2.3. Dopuszczenia
Materiały zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub CE)
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom specyfikacji technicznej
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. 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.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Dokumentacja Projektowa i SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze przed użyciem materiału
2.7. Odbiór materiałów na budowie
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiały na plac budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi
technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięć, ubytki, zgniecenia).
2.8. Składowanie materiałów
Rury w prostych odcinkach składować w stosach na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,10
m w odstępach 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1,0 m. Rury w kręgach składować na płasko na podkładach drewnianych pokrywających min. 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości
składowania 2,0 m. Zwracać uwagę na zakończenia rur - zabezpieczać je ochronami (kapturki, wkładki). Niedopuszczalne jest „wleczenie" rur po podłożu
Rury z tworzyw sztucznych należy chronić przed długotrwała ekspozycja słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem
od źródeł ciepła.
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.
Armaturę, kształtki oraz inne elementy przyłączy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy
sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości
do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.
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Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
4. TRANSPORT
4.1. Przewody i kształtki
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym
szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby je uszkodzić.
Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni
i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza skrzynię
ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m.
W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien być
ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga
użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi
z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz
rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego.
Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie
powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
(szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne
materiały nieprzepuszczające światła.
4.2. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować
w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone
w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
4.3. Izolacje termiczne
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi środkami transportu
w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych.
Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PU, ponieważ materiał ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych powinny mieć
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji określonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w pkt. 5. „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich
harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac
instalacyjnych instalacji C.O. I C.T.. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL
zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla instalacji c.o.
− ustalenie miejsca wykonania wcinki projektowanej instalacji do istniejących rurociągów,
− wytyczenie trasy przebiegu przewodów centralnego ogrzewania na ścianach, stropach i posadzkach,
− ustalenie miejsca wykonania podejść,
− lokalizacja grzejników,
− wykucie otworów i bruzd w ścianach na trasie instalacji.
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Roboty przygotowawcze dla instalacji c.t.
− ustalenie miejsca włączenia projektowanego rurociągu do istniejącej instalacji ciepła,
− ustalenie miejsca wykonania podejść do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej,
− wykucie wytyczenie trasy przebiegu przewodów ciepła technologicznego na ścianach i stropach,
− otworów w ścianach na trasie instalacji.
5.3. Roboty montażowe
5.3.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Prowadzenie przewodów instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego
Poziomy rozdzielcze prowadzony pod stropem pomieszczeń. Na poziomach przewidziano kompensację
naturalną.
Podejścia pod grzejniki prowadzone w bruzdach ściennych. W najwyższych punktach instalacji zawory kulowe
przed automatycznymi odpowietrznikami.
Montaż.
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonuje się w tulejach ochronnych, umożliwiających
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie
na przewodzie.
Przewody montować w uchwytach przesuwnych.
Uchwyty z blachy stalowej lub płaskownika wymagają stosowania na całym obwodzie obejmy podkładki
ochronnej.
Grzejniki montować przy ścianie na odpowiednich wspornikach zgodnie z instrukcją producenta.
Mocowanie wsporników i uchwytów grzejnikowych powinno być wykonane w sposób trwały.
Podłączenia grzejników do instalacji c.o. wykonać stosując zestawy podłączeniowe z możliwością
indywidualnego odcięcia.
5.3.2. Instalacja ciepła technologicznego
Prowadzenie instalacji cieplnej.
Poziom rozdzielczy prowadzony pod stropem pomieszczenia.
Na poziomach przewidziano kompensację naturalną.
Materiały.
Rozprowadzenie instalacji z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie.
Zawory regulacyjne podpionowe i armatura odcinająca kulowa.
Pompa obiegowa o śr. króćca 15 mm. Q-0,5 m3/h. Hp-3,0, mH2O. n-230 V.
Zawór 3-drogowy w dostawie centrali wentylacyjnej,
Otuliny z pianki poliuretanowej w osłonie z folii PCV.
Montaż.
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonuje się w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na
przewodzie.
Przewody montować w uchwytach przesuwnych.
Uchwyty z blachy stalowej lub płaskownika wymagają stosowania na całym obwodzie obejmy podkładki
ochronnej.
Podłączenia zaworów do instalacji wykonać rozłącznie stosując śrubunki.
Po wykonaniu prób szczelności instalacji wykonać roboty antykorozyjne a następnie zaizolować otulinami z
pianki poliuretanowej w osłonie z folii PCV.
5.4. Izolacje termiczne
Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach ogrzewania powinna spełniać
wymagania minimalne, określone w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (zmiana wchodząca w życie z dniem 5 lipca 2013 roku).

Lp.
1
2
3

Minimalna grubość izolacji cieplnej
(materiał o współczynniku przewodzenia
ciepła λ=0,035[W/(m·K)])

Rodzaj przewodu lub komponentu
Średnica wewnętrzna do 22mm
Średnica wewnętrzna od 22do 35mm
Średnica wewnętrzna od 35do100mm

20mm
30mm
równa średnicy wewnętrznej rury
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4

Średnica wewnętrzna ponad 100mm
100mm
Przewody i armatura wg lp.1-4 przechodzące przez ściany
5
50% wymagań z lp. 1-4
lub stropy, skrzyżowania przewodów
Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej
i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp.1-4
6
50% wymagań z lp. 1-4
ułożone w komponentach budowlanych między
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników
7
Przewody wg lp.6 ułożone w posadzce
6mm
UWAGA: przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany
w tabeli – należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.
5.5. Uwagi końcowe
Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta. Wskazane jest
zlecenie wykonania instalacji firmie przeszkolonej i posiadającej doświadczenie w tym systemie.
Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z pozostałymi projektami branżowymi
i wszelkie zastrzeżenia lub wątpliwości zgłosić Inspektorowi nadzoru
Wszystkie zmiany lub odstępstwa od projektu dotyczące zastosowanych materiałów czy rozwiązań powinny być
uzgodnione z projektantem, ponieważ mogą one wiązać się z koniecznością ponownych obliczeń regulacji
instalacji c.o. Minimalne wymagane parametry dla wszystkich elementów instalacji c.o. wynoszą 90°C i 0,6MPa.
Na czas prób i płukania w miejsce zaworów automatycznej regulacji i urządzeń pomiarowych
i zabezpieczających zamontować wstawki rurowe.
Rozruchu urządzeń dokonać z udziałem wykonawcy i przedstawiciela Inwestora.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 10 niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być prowadzona
według „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemysłowe”:
− kontrola zgodności stosowanych materiałów ze specyfikacją i dokumentacją techniczną,
− kontrola kompletności wymaganych atestów,
− certyfikatów i oświadczeń, kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych w instalacji oraz
kompletności wyrobów i działania instalacji,
− kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych w instalacji oraz kompletności wyrobów
i działania instalacji z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
6.2. Badanie jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania instalacji
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
i odpowiednich norm materiałowych podanych w niniejszej ST.
6.3. Ocena jakości robót
− sprawdzenie szczelności instalacji
− sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym,
− sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
− sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych, regulacyjnych i podpionowych,
− sprawdzenie izolacji termicznej.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7
specyfikacji technicznej.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak
również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi
normami i przepisami.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót
oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt. 6.
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy
odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót
− Dziennik Budowy
− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
− Protokoły odbiorów
8.3. Odbiór końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
− Dokumenty jak przy odbiorze częściowym
− Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
− Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji
− Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
− Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
− Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
− Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
− Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt. 9
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. DOKUMENY ODNIESIENIA
PN-B-02414:1999
PN-EN ISO 6946:2017-10
PN-EN ISO 10077-1:2017-10
PN-EN ISO 10211:2017-09
PN-EN ISO 13370:2017-09
PN-EN ISO 14683:2017-09
PN-EN 12831-1:2017-08
PN-B-10425:1989
PN-EN 1333:2008
PN-EN 215:2005
PN-EN 442-1:2015-02
PN-EN 442-2:2015-02

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponami. Wymagania
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metody obliczania (wersja angielska)
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie
współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Postanowienia ogólne
Mostki cieplne w budownictwie. Strumienie ciepła i temperatury
powierzchni. Obliczenia szczegółowe
Cieplne właściwości użytkowe budynków. Przenoszenie ciepła przez grunt.
Metody obliczania
Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła.
Metody uproszczone i wartości orientacyjne
Charakterystyka energetyczna budynków. Metoda obliczania projektowego
obciążenia cieplnego. Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł M3-3
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze
Kołnierze i ich połączenia – Elementy rurociągów – Definicje i dobór PN
Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania.
Grzejniki i konwektory – Część 1: Wymagania i warunki techniczne.
Grzejniki i konwektory – Część 1: Moc cieplna i metody badań.
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PN-EN ISO 13789:2017-10
PN-B-02421:2000
PN-B-02431-:1999

Cieplne właściwości użytkowe budynków – Współczynniki przenoszenia
ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczani.
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości
względnej mniejszej niż 1 - Wymagania

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.
Przepisy i wymagania SANEPID.
Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLACU TEATRALYM W SZCZECINIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE AMFITEATRU
Strona

275

S-00.02.04 - INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S - 00.02.04

INSTALACJA WENTYLACJI

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLACU TEATRALNYM W SZCZECINIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE AMFITEATRU
Strona

276

S-00.02.04 - INSTALACJA WENTYLACJI

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych wewnętrznych instalacji sanitarnych (wentylacji), które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Teatralnym w Szczecinie polegające na
budowie amfiteatru”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6

Instalowanie
urządzeń
i klimatyzacyjnych
45331200-8

1.2.

Opis
grzewczych,

wentylacyjnych

Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania
wewnętrznych instalacji sanitarnych (wentylacji oraz klimatyzacji) przy użyciu materiałów odpowiadających
wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji:
- montaż przewodów wentylacyjnych,
- montaż czerpni i wyrzutni,
- montaż central wentylacyjnych,
- montaż galanterii wentylacyjnej,
- uruchomienie i regulacja układu.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami stosowanymi w polskich normach a w szczególności
PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.
Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił wyporu
termicznego lub/i siły naporu wiatru.
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na zewnątrz
i wewnątrz pomieszczenia.
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub
strumieniowych, wprawiających powietrze w ruch.
Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni
w pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego.
Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu usunięcie
powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego.
Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów.
Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni
z zastosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków –
intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu
powietrza, poziomu hałasu – w strefie przebywania ludzi.
Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba określająca,
ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości
pomieszczenia.
Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu.
Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.
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Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.
Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Indukcja powietrza – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku ejekcyjnego działania strumienia
powietrza pierwotnego.
Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i otworów
o obliczonej i regulowanej powierzchni.
Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach.
Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach.
System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym strumienie
objętości powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich doprowadzane o jednakowych
parametrach, niezależnie od występujących w pomieszczeniach odmiennych bilansów ciepła, wilgotności
i innych zanieczyszczeń powietrza.
System wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulowanego lub
regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu indywidualnego urządzenia
wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim pomieszczeniu.
Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę
przestrzeni, przez która przepływa powietrze.
Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.
Kanał czerpny – łączy czerpni´ powietrza z rekuperatorem, transportuje powietrze zewnętrzne do rekuperatora,
gdzie jest ono poddawane obróbce termicznej i jakościowej,
Kanały nawiewne – prowadzą od rekuperatora do elementów nawiewnych w pomieszczeniach mieszkalnych,
transportują powietrze, które zostało już poddane obróbce termicznej i jakościowej,
Kanały wyciągowe – prowadzą od elementów wyciągowych zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych
i pomocniczych do rekuperatora, transportują powietrze niosące ze sobą wilgoć i zanieczyszczenia,
Kanał wyrzutowy – prowadzący pomiędzy rekuperatorem a wyrzutnią zlokalizowaną w dachu budynku lub na
ścianie, transportuje powietrze, które oddało już swoją energię w rekuperatorze, na zewnątrz budynku.
Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie występuje
w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy.
Układ VRF - to zmienny przepływ czynnika chłodniczego, z wykorzystaniem regulacji poprzez elektroniczne
zawory rozprężne umieszczone w jednostkach wewnętrznych (zwanymi także parownikami).
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne
z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie
materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2. MATERIAŁY
2.1.

Wymagania ogólne

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać
Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są
niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi
normami.
2.2.

Podstawowe elementy systemu wentylacji

2.2.1. Przewody i kształtki
Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej jakości. Winny
również posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakości, będzie
można zażądać przeprowadzenia prób oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdań
autoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych
muszą być gładkie bez załamań
i zgnieceń. Materiał powinien być bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych
elementów urządzenia powinny być szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie
stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. Powłoki antykorozyjne, blachy
i kształtowniki przed malowaniem oczyścić z rdzy i tłuszczu, krawędzie zaokrąglić, a zadziory usunąć. Stopień
oczyszczenia przed nałożeniem powłok antykorozyjnych. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego, jeżeli nie są
zastrzeżone wymagania specjalne, jak dla klasy staranności wykonania 2 i typu pokrycia II. Powłoki
antykorozyjne powinny być nałożone równomiernie.
2.2.2. Centrale wentylacyjne
Centrale powinny odpowiadać następującym warunkom:
charakterystyki techniczne central powinny być zgodne z charakterystykami określonymi w dokumentacji
technicznej;
dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać +/-10%;
zapotrzebowanie na moc wentylatora w założonym punkcie pracy nie może przekraczać nominalnej mocy
silnika elektrycznego,
centrale powinny być dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach, jeśli mają być stosowane
wentylatory z przekładniami; wyjątek stanowić mogą centrale dużych wydajności, które ze względów
montażowych wymagają dzielonej obudowy,
kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej.
2.2.3. Materiały termoizolacyjne
Materiały stosowane do izolowania przewodów wentylacyjnych powinny charakteryzować się niskimi
wartościami współczynnika przewodzenia ciepła wyrażanego w [W/mK]. Dobór materiałów powinien
uwzględniać odporność na temperatur, działanie wody i wpływ otoczenia, odpowiednio do warunków
eksploatacji danej instalacji. Zaleca się, aby izolacja była niepalna lub zaklasyfikowana jako
nierozprzestrzeniająca ognia, obojętna chemicznie w stosunku do materiału, z którego wykonano instalację
podczas montażu instalacji.
Należy stosować materiały porowate o strukturze włóknistej i otwarto – lub zamkniętokomórkowej, np. wełna
mineralna, kauczuk syntetyczny oraz polietylen. Wymienione materiały powinny charakteryzować się niskimi
wartościami współczynnika przewodzenia ciepłą w przedziale 0,030÷0,045 W/mK.
Do mocowania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej dopuszcza się użycie materiałów dodatkowych takich:
kleje, taśmy, obejmy, itp.
UWAGA: Należy użyć materiałów o parametrach zgodnych z założonymi w dokumentacji projektowej.
Wszelkie inne stosowane materiały o parametrach równoważnych należy uzgodnić z autorem projektu.
2.3.

Wymagania szczegółowe - wentylacja

− centrala wentylacyjna o wydajności 1730/1580 m3/h z wbudowanym układem sterowania, dwoma
wymiennikami obrotowymi i nagrzewnicą wodną o mocy 10 kW.
− Wentylator kanałowy z regulatorem obrotów o śr. 125 mm. Q-150 m3/h.
− tłumiki akustyczne rurowe zgodnie z projektem,
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− zawory wentylacyjne kołowe zgodnie z projektem,
− kratki nawiewne ze skrzynką rozprężną i przepustnicą,
− przepustnice wielopłaszczyznowe
− czerpnia-wyrzutnia zgodnie z projektem,
− kanały okrągłe z blachy ocynkowanej „Spiro” zgodnie z projektem,
− podwieszenia i profile stalowe do podparcia kanałów wentylacyjnych,
− klapy p.poż kołowe EI60
− maty izolacyjne z wełny mineralnej na folii aluminiowej
2.4.

Dopuszczenia

Materiały zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub CE)
2.5.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom specyfikacji technicznej

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.6.

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.
2.7.

Wariantowe stosowanie materiałów

Dokumentacja Projektowa i SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze przed użyciem materiału
2.8.

Odbiór materiałów na budowie

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiały na plac budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi
technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięć, ubytki, zgniecenia).
2.9.

Składowanie materiałów

Rury w prostych odcinkach składować w stosach na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,10
m w odstępach 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1,0 m. Rury w kręgach składować na
płasko na podkładach drewnianych pokrywających min. 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać
wysokości składowania 2,0 m. Zwracać uwagę na zakończenia rur - zabezpieczać je ochronami (kapturki,
wkładki). Niedopuszczalne jest „wleczenie" rur po podłożu
Rury z tworzyw sztucznych należy chronić przed długotrwała ekspozycja słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem
od źródeł ciepła.
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.
Armaturę, kształtki oraz inne elementy przyłączy składować w zamykanych magazynach w warunkach
określonych przez producenta dla zachowania gwarancji.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy
sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości
do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez
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Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
4. TRANSPORT
4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4. Przewiduje się przewóz
urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy.
4.2.

Transport rur przewodowych i ochronnych

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów
instalacji, takich jak, np.: pompy ciepła, jednostki wewnętrzne, wentylatory, agregaty, elementy tłumików, należy
zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich
wymagań bhp.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i mogą być
składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem:
- śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,
- farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych,
- kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych,
- aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w pomieszczeniach
zamkniętych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagają przewody z płyt winidurowych
i pilśniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe,
chłodnice, odkraplacze, i kierownice powietrza, zespoły ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chłodnicze,
sprężarki powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze.
W magazynach zamkniętych należy składować następujące urządzenia:
o zespoły grzewczo - wentylacyjne i nawilżające,
o silniki wentylatorów,
o klimatyzatory,
o nagrzewnice elektryczne i sprężarki powietrzne.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram,
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych
instalacji wentylacji i chłodzenia. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL zeszyty 1-11
zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
Całość instalacji należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem i wymogami opracowań Warunków
technicznych wykonania i odbioru instalacji – COBRTI Instal, zeszyty 1-11.
5.2.
-

Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej

Wytyczenie trasy przebiegu kanałów wentylacyjnych,
Ustalenie miejsca montażu centrali wentylacyjnej,
Ustalenie miejsca montażu urządzeń i osprzętu wentylacyjnego.
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5.3.

Roboty montażowe

5.3.1. Przewody wentylacyjne
Wykonanie.
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez
wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym
podobnych wad.
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN
1505:2001 i PN-EN 1506:2007.
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1507:2007.
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN
1505:2001.
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12220:2001.
Wszystkie kanały wentylacyjne zaizolować matami z wełny mineralnej gr. 40 mm na osnowie z folii
aluminiowej.
Montaż przewodów.
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne
wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co
najmniej 100 mm.
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach których wymiary są od 50 do 100
mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją.
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem
elastycznym o podobnych właściwościach.
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie
obniżający odporności ogniowej tych przegród.
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu
zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej
w miejscu zamocowania.
Odległość między podporami tub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i
wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:
a) przewodów:
b) materiału izolacyjnego;
c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików,
przepustnic itp.;
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń;
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz
być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych.
Połączenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego
obciążenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane
lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń
powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrębie wentylatorów oraz w odległości nie mniejszej niż i 5 m od źródła drgań
powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub
wibroizolatorów.
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń:
a) przepustnice (z dwóch stron);
b) klapy pożarowe (z jednej strony);
c) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);
d) filtry (z dwóch stron);
e) wentylatory przewodowe (z dwóch stron);
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f) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron).
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem
klap pożarowych).
5.3.2. Centrale wentylacyjne
Sposób zamocowania central wentylacyjnych powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na
konstrukcję budynku (przez stosowanie płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych.
Amortyzatory pod centrale należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości central znajdował się w
połowie odległości pomiędzy amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów
central.
Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm.
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy
wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację.
Podczas montażu central należy zapewnić:
- odpowiednie poziome ustawienie centrali;
Zasilenie elektryczne powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora.
Filtry powietrza.
Filtry mogą być: mocowane w przegrodzie, zamontowane w sieci przewodów.
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886:2008.
Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr.
Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczać je przed
zabrudzeniem.
5.3.3. Kratki wywiewne i nawiewne
Elementy ruchome kratek powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia.
Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
Kratki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
W przypadku łączenia kratek z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie należy:
- zgniatać tych przewodów,
- stosować przewodów dłuższych niż 4 m.
Sposób zamocowania kratek powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów
bez uszkodzenia elementów przegrody.
Kratki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych.
Kratki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.
5.3.4. Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków
atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych
gryzoni, ptaków, liści itp.
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia
przez dach.
5.3.5. Przepustnice
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element
umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic
nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego.
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie l wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751:2014-03.
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751:2014-03.
5.3.6. Tłumiki hałasu
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierającym:
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- kierunek przepływu powietrza,
- wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra T).
Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.

Ogólne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora
i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z ich
wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Próby będą mogły zostać
przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych. Wszystkie czynności zostaną
przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca będzie
zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia usterek na
swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementów instalacji, do usunięcia usterek
związanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w
okresie prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się za swoich
obowiązków Wykonawcy.
Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji powinny być przeprowadzone zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal 2002 r.
Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich zgodność
z projektem. Należy również sprawdzić czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze względu na działanie,
czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
Dokumenty te powinny dotyczyć:
− podstawowych danych eksploatacyjnych,
− inwentaryzacji powykonawczej,
− instrukcje obsługi itp.
Podczas próbnego rozruchu urządzeń należy kontrolować:
− prawidłowość działania silników elektrycznych,
− sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów,
− sprawdzenie wydatków na wywiewnikach.
6.2.

Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót

Przed zakryciem instalacji w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastąpi sprawdzenie
prawidłowości wykonania instalacji.
Badania dotyczyć będą:
− sprawdzenia zgodności zainstalowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi w umowie z Inwestorem
− sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regułami sztuki budowlanej
− regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajności. (Z przeprowadzonych regulacji Wykonawca
przedstawi protokół).
− pomiaru prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi. (Z przeprowadzonych pomiarów Wykonawca
przedstawi protokół).
− pomiarów natężenie hałasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. (Z przeprowadzonych
pomiarów Wykonawca przedstawi protokół).
6.3.

Rozruch instalacji i uruchomienie

Rozruch instalacji obejmuje:
a) programowanie sterowników,
b) regulację nastaw wszelkich elementów w instalacji,
c) regulację przepływów powietrza,
d) sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji ręcznego sterowania, pomiarów i zabezpieczeń,
e) uruchomienie instalacji na 72 godziny bezawaryjnej pracy,
f) oddanie instalacji do eksploatacji użytkownikowi wraz z pełną dokumentacją powykonawczą i dokumentacją
rozruchową.
6.4.

Wymagania w zakresie uruchomienia instalacji i urządzeń

Uruchomienie instalacji musi się odbywać równolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i sterowania.
6.5.

Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu prac montażowych i odbiorze instalacji należy skompletować dokumentację techniczną ruchową
dostarczonych urządzeń, zaktualizować dokumentację wykonawczą instalacji na dokumentację powykonawczą,
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skompletować protokoły odbiorów częściowych i końcowy, Zebrane dokumenty należy dołączyć do książki
eksploatacji urządzeń. Książka ta powinna zostać przekazana wraz z protokółem odbioru końcowego przyszłym
użytkownikom instalacji.
6.6.

Wytyczne eksploatacji

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania właściwych parametrów jest eksploatacja
zgodna z instrukcją obsługi. Instalacja powinna być przekazana pod nadzór fachowych służb eksploatacyjnych,
które powinny sprawdzać prawidłowość działania instalacji i wykonywać niezbędne prace konserwacyjne.
Podczas eksploatacji należy przestrzegać wymogów zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej,
dostarczonej przez producentów poszczególnych urządzeń.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7
specyfikacji technicznej.
Jednostkami obmiarowymi są:
− Montaż przewodów instalacyjnych – m2,
− Montaż uzbrojenia - central, automatyki do central, wyrzutni dachowych, zaworów nawiewnych,
anemostatów, wentylatorów, itp. - szt.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.
8.2.

Odbiór techniczny

Instalacja może być zgłoszona do odbioru po zakończeniu robót instalacyjno montażowych i robót
budowlanych. Z wszystkich prób i testów sporządzić odpowiednie protokoły odbioru.
Podczas odbioru wykonać następujące badania:
- oględziny zewnętrzne, polegające na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z zatwierdzonym
projektem,
- sprawdzenie wymiarów kanałów i średnic przewodów oraz uzbrojenia na zgodność z zatwierdzonym
projektem,
- sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiałów.
Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi:
- oświadczenie o zgodności wykonania z projektem budowlanym i dokumentacją powykonawczą,
- protokoły pomiarów przepływów,
- protokoły pomiarów hałasu,
- dokumentację powykonawczą,
- DTR urządzeń i instrukcję obsługi dla urządzeń i instalacji wraz z instrukcją eksploatacji i konserwacji,
- Dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszelkich materiałów użytych przy wykonaniu instalacji
(deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty
związane),
- gwarancje i warunki gwarancji.
8.3.

Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega:
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego.
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji
przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie
wymagania zostały spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.
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Przy odbiorze instalacji wentylacji oraz chłodzącej należy przedstawić, co najmniej następujące dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atesty i zaświadczenia,
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych
zostały zakryte.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt. 9
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. DOKUMENY ODNIESIENIA
PN-B-02151-2:2018-01
PN-EN 12792:2006
PN-EN 1505:2001
PN-EN 1506:2007
PN-EN 1507:2007
PN-EN 1751:2014-03
PN-EN 1886:2008
PN-EN 12097:2007
PN-EN 12102-1:2018-03

PN-EN 12236:2003
PN-EN 12337:2005
PN-EN 12238:2008
PN-EN 12239:2002

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Część 2:
Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokątnym. Wymiary
Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy
o przekroju kołowym. Wymiary
Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności
Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości
mechaniczne.
Wentylacja budynków – Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów
składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów
przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami –
Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej – Część 1: Klimatyzatory, ziębiarki
cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze
i ziębiarki do procesów przemysłowych.
Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymałościowe.
Wentylacja budynków – Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów
z blachy o przekroju kołowym.
Wentylacja budynków – Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza.
Wentylacja budynków – Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do
ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie
certyfikatu zgodności.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na
podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLACU TEATRALNYM W SZCZECINIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE AMFITEATRU
Strona

286

S-00.02.04 - INSTALACJA WENTYLACJI

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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