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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00.00 
dla inwestycji pt. „Budowa stacji prze adunkowej odpadów w miejscowo ci 
Bardo gm. Wrze nia” 
 
 
1.0. WST P 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego 
Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi si  do wymaga  wspólnych dla 
poszczególnych wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru Robót, które zostan  
wykonane w ramach inwestycji pt. „Budowa stacji prze adunkowej odpadów w miejscowo ci Bardo 
gm. Wrze nia” 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót obj tych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót b cych tematem niniejszego opracowania jest pe na realizacja w/w 
przedsi wzi cia oraz oddanie wszystkich obiektów do u ytkowania zgodnie z dokumentacj  
projektow , Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia og oszon  przez Inwestora w ramach 
procedury przetargowej, a tak e ogólnie obowi zuj cym prawem polskim i europejskim, polskimi 
normami technicznymi i bran owymi oraz znajomo ci  sztuki budowlanej. 
.  
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególno ci obejmuj  (klasyfikacja wg Wspólnego S ownika 
Zamówie ):, 
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Grupa Klasa Kategoria robót Nr pozycji 

przedmiaru 
ST- 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budow   
45100000-
8  
 

Przygotowanie 
terenu pod 
budow  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 
 

45111200-0 
 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty 
ziemne 

ST-02.00.00 Wymagania w zakresie wykonania robót ziemnych  
45110000-
1 

Roboty w 
zakresie 
burzenia i 
rozbiórki 
obiektów  
 budowlanych; 
roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod 
budow  i roboty ziemne 

45112700-2  Roboty w zakresie kszta towania terenu 4[21-22], 6[1-3],  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 1 [1- 3, 39,59, 100], 
2[1-3], 3.1, 4.1, 5[1-
2],  

45112710-5 Roboty w zakresie kszta towania 
terenów zielonych 

1[101], 6[16-22] 

ST-03.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych  
45200000-
9 
 

Roboty 
budowlane w 
zakresie 
wznoszenia 
kompletnych 
obiektów 
budowlanych 
lub ich cz ci 
oraz roboty w 
zakresie 
in ynierii 

dowej i wodnej 

45213200-5 Roboty budowlane w zakresie 
magazynów i przemys owych 
obiektów budowlanych 

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie sk adowisk odpadów 
 

45220000-5 Roboty in ynieryjne i 
budowlane 
 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie 
konstrukcji 
 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 

1[4- 5, 7-8, 16, 23-
27, 40, 43, 60-62], 
3[2-7], 4[2-3], 4[7-
8], 411-15], 4.17, 
5.3, 5[5-7], 5[10-
14], 5.16,  

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem 
stali 

4[23-26], 5[19-22]’  

45223800-4 Monta  i wznoszenie gotowych 
konstrukcji 
 

2.4,3[9-10], 4.16, 
5.15, 9[1-6] 

45320000-6 Roboty izolacyjne 45321000-3 Izolacja cieplna 1[11, 31, 42],  
45200000-9 Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i 

akustyczne budynku 
1[6,10, 12-13, 30, 
41], 4.5, 4[9-10], 
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4.18, 5.4, 5[8-9], 
5.17,  

45233000-9 Roboty w zakresie 
konstruowania, 
fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 1[64-66], 6[4-15] 

45342000-6 Wznoszenie ogrodze  4.19, 6[23-26] 

  45260000-7 Roboty w zakresie 
wykonywania pokry  i 
konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty 
specjalistyczne 
 

45261000-4 Wykonywanie pokry  i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty 
 

1[28, 32], 4.27, 
5[23- 25] 

45261320-3 K adzenie rynien 
 

1[33-35], 4[28-30],  

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
 

45262522-6 Roboty murarskie 
 

1[9, 15, 17-22, 29, 
102],  

ST-04.00.00 Wymagania w zakresie robót wyko czeniowych 
45400000-
1 

Roboty 
wyko czeniowe 
w zakresie 
obiektów 
budowlanych 
 

45410000-4 Tynkowanie 1[14, 36- 37, 46-
47], 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 1[50-55]  

45421152-4 Instalowanie cianek dzia owych 1.19 

45431000-7 K adzenie p ytek 1[44-45, 48-49] 

45432100-5 K adzenie i wyk adanie pod óg 1[63] 

45442100-8 Roboty malarskie 1[38, 56-58] 
ST-05.00.00 Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych 
45231300-
8 

Roboty 
budowlane w 
zakresie 
budowy 
wodoci gów i 
ruroci gów do 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do odprowadzania 
cieków 

 

1[67-68, 89- 99], 
7[1-38],  

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie 
kana ów ciekowych 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 
ruroci gów do odprowadzania cieków 

1[69-88], 3.8, 7[39-
43], 7[55-69],  



Grontmij Polska Sp. z o.o. 329661 

 

Dokumentacja projektowa wykonawcza stacji prze adunkowej odpadów w miejscowo ci Bardo. 
TOM XIII – STWIORB 

Strona 6 

odprowadzania 
cieków 

 

  

45232452-5 Roboty odwadniaj ce 
 

4.20, 4[31-32], 
5.18, 7[44- 54], 8[1-
2] 

ST-06.00.00 Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych 
45300000-
0 

Roboty 
instalacyjne w 
budynkach 
 

45310000-3 Roboty instalacyjne 
elektryczne 
 

45315600-4 Instalacje niskiego napi cia 
 

10[1-22], 10[34-89] 

45312311-0  
 

Monta  instalacji piorunochronnej 10[90-99] 

45316100-6  
 

Instalowanie urz dze  o wietlenia 
zewn trznego 

10[23-33] 
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1.3. Zakres stosowania ST 
Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budow  ST-01.00.00 
 Roboty ziemne ST-02.00.00 
 Roboty budowlane ST-03.00.00 
 Roboty wyko czeniowe ST-04.00.00 
 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych ST- 05.00.00 
 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych- ST- 6.00.00 

Niezale nie od postanowie  Warunków Szczególnych normy pa stwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych b  stosowane przez Wykonawc  w j zyku polskim. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzysz ce: 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji monta owych 
- inwentaryzacja powykonawcza 
- wykonanie tymczasowych przy czy energii elektrycznej i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
- wywóz materia ów rozbiórkowych 
 
1.5. Informacje o terenie budowy zawieraj ce niezb dne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych 
1.5.1.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z 
Dokumentacj  Projektow , ST i poleceniami In yniera. 
 
1.5.1.2. Zgodno  z dokumentacj  projektow  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
In yniera Wykonawcy stanowi  cz  umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione cho by w 
jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomi  In yniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materia y b  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i ST. 
Dane okre lone w Dokumentacji projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których 
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. 
Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z 
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materia y lub Roboty nie b  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow  lub ST i 
wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y b  niezw ocznie 
zast pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.5.1.4. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich 
wymaganych prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 
6 "Opis dzia  zwi zanych z kontrol , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawi zaniu do dokumentów odniesienia" niniejszej Specyfikacji. 
Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini cie lub uszkodzenie w stopniu uniemo liwiaj cym odczytanie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera i przedstawione do wgl du na yczenie 
Zamawiaj cego. 
 
1.5.1.5. Kierownik Budowy 
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Wykonawca wyznacza na ca y okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadaj cego 
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadz cego Dziennik Budowy. 
 
 
1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami 
Poszczególni wykonawcy zapoznaj  si  ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy przedk adaj  
swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. 
Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty ka demu z zainteresowanych podwykonawców. 
Generalny Wykonawca winien przekaza  wszystkie elementy niezb dne do kontynuacji prac przez 
podwykonawc . Procedury i niejasno ci dotycz ce procesu budowy wyja nia kierownik budowy z 
ramienia GW wszystkim podwykonawcom. 
Nale y sporz dzi  Zeszyt Zada  Ogólnych, w którym u ci la si  relacje pomi dzy wykonawcami. 
Wykonawca powinien zapewni  pomoc w czynno ciach manipulacyjnych i transporcie wewn trznym 
oraz w interpretacji poszczególnych zada . 
W przypadku uchybie  ze strony wykonawców nale y poinformowa  Inwestora i Projektantów. 
Nale y informowa  Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zada . 
 
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w umowie przeka e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznej. 
 
1.5.2.2. Oznakowanie Terenu Budowy 
Tablica informacyjna budowy oraz og oszenie zawieraj ce dane dotycz ce bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia 
Wykonawca, zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane 
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporz dzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniaj cym w/w rozporz dzenie (Dz.U.04.108.953) 
zobowi zany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz 
og oszenia zgodnych z ww. rozporz dzeniem. 
 
Tablica informacyjna oraz pami tkowa o projekcie 
Niezale nie od obowi zku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spo eczno ci lokalnej i innych stron trzecich o 
pomocowym wspó finansowaniu projektu przez Uni  Europejsk . Dla spe nienia tego wymagania 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowi zany wykona , ustawi  i utrzyma  przez okres 
wykonywania robót (w tym pokry  koszty dzier awy terenu, na którym stoi tablica) 1 tablic  
informacyjn  oraz po zako czeniu robót dokona  jej demonta u zast puj c j  1 tablic  pami tkow . 
Tablice powinny by  zgodne z aktualnie obowi zuj cymi Wytycznymi do prowadzenia dzia  
informacyjnych i promuj cych dotycz cych przedsi wzi  Funduszu Spójno ci. Miejsce ustawienia 
tablic musi zosta  zaakceptowane przez Zamawiaj cego i zatwierdzone przez In yniera. 
Tablice informacyjne b  zgodne z: 

 Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji  
 Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

rodowisko 2007-2013  
umieszczonymi na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl  
Tre  tablic informacyjnych o minimalnych wymiarach 2m na 3 m podlega zatwierdzeniu przez 
In yniera. 
Tre  tablic informacyjnych o minimalnych wymiarach 0,7m na 1 m podlega zatwierdzeniu przez 
In yniera. 
 
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 

 do zako czenia i odbioru Ko cowego Robót, zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 
2002 r., poz. 953) 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w 
tym ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne 
rodki niezb dne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr bnej 

zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown . 
Wykonawca odpowiada za znajduj ce si  na Terenie Budowy wyroby budowlane we w asnym 
zakresie. 
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni : 
-zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, i zawilgoceniem, 
-zabezpieczenia i konserwacji istniej cych przewodów i sieci, 
-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów 
budowlanych 
 
1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu 
Wykonawca zobowi zany jest w cenie umowy opracowa  dokumentacj  pt: Projekt  
zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowi zany spe ni  nast puj ce warunki: 

 Urz dzenie placu budowy w zakresie niezb dnym do wykonania prac i wykorzystania 
wspólnych instalacji b dzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad 
bezpiecze stwa u ytkowania oraz warunków bezpiecze stwa dla poruszania si  po terenie 
dzia ki oraz poza ni  zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób 
postronnych. 

 Wykonawca powinien przekaza  plan placu budowy, harmonogram zaj cia i zwolnienia 
poszczególnych stref wraz z harmonogramem monta u i demonta u instalacji i sprz tu w 
ci gu 3 dni od rozpocz cia prac. 

Wykonawca sporz dza plan zagospodarowania placu budowy z uwzgl dnieniem: 
 rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 
 instalacji placu budowy, pomieszcze , warunków BHP, ogrodzenia, o wietlenia, pojemników 

na odpady, usuwanie mieci i odpadów, 
 organizacji wewn trznej i postanowie  BHP, dost pu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji 

i innych instalacji. 
 wytyczenia dróg wewn trznych i dojazdowych 
 usytuowania sk adowisk materia ów budowlanych w obr bie terenu budowy 
 oszcz dnego gospodarowania przestrzeni  koniecznego do przeprowadzenia budowy 
 zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót 
 zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpo arowej 
 zapewnienia bezpiecze stwa i higieny pracy 
 zapewnienia ochrony zdrowia 
 zapewnienia ochrony rodowiska i ochrony sanitarnej 
 odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia 

 
1.5.2.4 Zaplecze Budowy 
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego 
przez In yniera projektu), spe niaj ce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mog  mu 
by  potrzebne do w asnego u ytku. Biura b  znajdowa  si  na lub w s siedztwie Terenu Budowy, 
zgodnie z zatwierdzonym przez In yniera planem. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obs ugi przez ca y czas trwania budowy i 
rozbiórki, w czaj c w to koszty pozwole  i zaj cia terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek uzyskania pozwolenia na dokonanie pod cze  niezb dnych 
mediów do zaplecza budowy. Wykonawca b dzie ponosi  koszty korzystania z przy czonych mediów 
zgodnie z obowi zuj cymi w okresie wykonywania Robót op atami. 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny u  
elementów lub modu ów prefabrykowanych maj cych estetyczny i czysty wygl d. W przypadku u ycia 
elementów fabrycznie nienowych winny one by  uprzednio dzi ki remontowi i malowaniu 
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien u  elementów seryjnie podobnych, tworz cych ca  dla wydzielonych 
obiektów. 
Pomieszczenia winny by  wewn trz czyste i winny zapewni  odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. 
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Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu musz  by  regularnie 
sprz tane, a mieci i odpadki regularnie usuwane. 
 
 
 
1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie 
jak melioracje szczegó owe, ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz, b cych 

cicielami tych urz dze , potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w 
ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urz dze  w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowi zany umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na 
Terenie budowy i powiadomi  In yniera i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i 
zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiaj cego.  
Prace budowlane zwi zane z realizacj  przedmiotowej inwestycji nale y prowadzi  w taki sposób, aby 
nie naruszy  chronionych prawem interesów osób trzecich, tzn. w cicieli nieruchomo ci przyleg ych 
bezpo rednio do placu budowy. Zwi zane jest to z w ciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu 
budowy oraz jego oznakowaniem. 
 
1.5.4. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz ce 
ochrony rodowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, wiata 
ro linnego i zwierz cego oraz ochrony przed ha asem, wibracjami, promieniowaniem 
elektromagnetycznym a w szczególno ci: 
-stosowa  si  do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z pó niejszymi 
zmianami), 
-stosowa  si  do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U.01.62.627 z 
pó niejszymi zmianami), 
-stosowa  si  do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pó niejszymi zmianami) 
-stosowa  zapisy zawarte w decyzjach rodowiskowych dotycz cych kontraktu. 
 
W okresie trwania budowy i wyka czania Robót Wykonawca b dzie: 
a) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  Terenu Budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub 
uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub 
innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga , 

dzie mia  szczególny wzgl d na: 
 lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych. 

rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 
b) zanieczyszczeniem istniej cych pomieszcze  py ami lub substancjami toksycznymi, 
c) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
d) mo liwo ci  powstania po aru. 
Powsta e w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady b  sk adowane w miejscach 
wyznaczonych, a nast pnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko mieci.  
 
1.5.5. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej zawartych m. in. w 
Rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 z 2003r. 
poz. 1138). 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
1.5.6. Materia y szkodliwe dla otoczenia 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. Nie 
dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od 
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na 
rodowisko. 

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót ich 
szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste), mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  
technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy, Zamawiaj cy powinien 
otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. Je eli 
Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich u ycie 
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy. 
 
1.5.7. Warunki bezpiecze stwa pracy. 
Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny 
pracy, w szczególno ci wynikaj cych z Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 
wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 
2003r. poz. 401). 
Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zak ada si  sta y pobyt kierownika robót 
jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 
Przyst puj c do prac personel musi by  trze wy, wypocz ty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, 
ubrany we w ciw  dla rodzaju prac odzie  ochronn . W zale no ci od potrzeby nale y wyposa  
pracowników w wymagany sprz t ochronny. 
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporz dza program bezpiecze stwa i prowadzi 
instrukta e z pouczeniem o pierwszym dzia aniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów 
awaryjnych, a tak e odpowiada za noszenie odzie y roboczej i sprz tu ochronnego przez 
pracowników. 
Generalny Wykonawca jest zobowi zany zapewni  pracownikom odpowiednie rodki techniczne i 
organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z prowadzenia robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmuj  mi dzy innymi (nie wy cznie): 

 bariery na obrze ach rusztowa , 
 znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 
 prowizoryczne zamkni cia otworów w stropach i konstrukcji, 
 pasy zabezpieczaj ce dla osób pracuj cych na wysoko ciach, 
 por cze zabezpieczaj ce przed upadkiem 
 wewn trzne drabiny, schody i pomosty, 
 kosze stabilizuj ce do prac wysoko ciowych wewn trz obiektu. 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadaj  za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego. 
 
1.5.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 
Wykonawca dostarczy ni ej wymienione dokumenty: 
 program zapewnienia jako ci, 
 plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,  
 projekt zagospodarowania placu budowy i projekt technologii i organizacji robót, 
 projekt organizacji ruchu na czas budowy 
 projekt zabezpiecze  BHP, 
 projekty warsztatowe, 
 projekty robót tymczasowych, 
 dla zako czonych robót ewidencj rodków trwa ych zgodnie z Klasyfikacj rodków Trwa ych,  
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 inwentaryzacj  fotograficzn  stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacj  Robót 
wraz z podpisaniem dwustronnych protoko ów z ich w cicielami, 

 dokumentacj  fotograficzn  i archiwaln  dla wszystkich prowadzonych robót w szczególno ci dla 
robót zanikaj cych, 

 wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu  
z In ynierem, e dostarczona przez Zamawiaj cego Dokumentacja Projektowa nie pozwala na 

ciwe wykonanie Robót, uruchomienie i przekazanie do u ytkowania, 
 dokumentacj  powykonawcz , 
 geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz .  
 instrukcje obs ugi i konserwacji w j zyku polskim, 
 wszelk  inn  dokumentacj , któr  In ynier uzna za niezb dn  dla w ciwego wykonania Robót, 

w odniesieniu, do której In ynier przedstawi  odpowiednie uzasadnienie, wskazuj ce na 
konieczno  jej wykonania, 

 inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikaj ce ze specyfiki wykonywanych robót, a 
wymagaj cych zatwierdzenia In yniera. 

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we w asnym wszelkie niezb dne uzgodnienia 
formalne zwi zane z wykonaniem tych opracowa  i ich wdro eniem do realizacji. 
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagaj  uzyskania zatwierdzenia ze strony In yniera. Powinny 
one zosta  dostarczone In ynierowi wraz z listem przewodnim, który powinien stwierdza , e 
Dokument Wykonawcy jest uwa any za gotowy do przegl du i zatwierdzenia.  
O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegó owych dat, aden przegl d Dokumentu 
Wykonawcy nie powinien trwa  d ej ni  28 dni, liczonych od dnia, w którym In ynier otrzyma 
Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim. 
W okresie przegl du, In ynier mo e powiadomi  Wykonawc , e Dokument Wykonawcy zosta  
zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie spe nia wymaga  Kontraktu i poda  zakres, 
w jakim ma to miejsce. Wadliwy Dokument Wykonawcy powinien zosta  poprawiony i ponownie 
przedstawiony do zatwierdzenia In yniera, tak jak to opisano powy ej. B dzie si  uwa o, e In ynier 
zatwierdzi  Dokument Wykonawcy wraz z up ywem okresu przegl du, z wyj tkiem przypadków, kiedy 
In ynier uprzednio wyrazi  swoje zastrze enie zgodnie z procedur  powy ej.  
Ponadto Wykonawca zobowi zany jest równie  uzyska  i przed  In ynierowi wszelkie wymagane 
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikaj ce z technologii prowadzenia robót (np. 
pozwolenia wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopów, itp.) 
oraz wykona wszelkie opracowania niezb dne do ich uzyskania. 
Wykonawca zapewni na w asny koszt i w asnym staraniem wa no  przez ca y czas trwania kontraktu 
wszelkich map, dokumentów formalnych, uzgodnie , pozwole  opinii, decyzji administracyjnych itp. 
oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegó owe, które niezb dne b  do uko czenia robót. 

adne braki czy b dy projektowe nie upowa niaj  Wykonawcy do spowolnienia robót. 
Je eli prawo lub wzgl dy praktyczne wymagaj , aby niektóre Dokumenty Wykonawcy by y poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie w adze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnie  b dzie przeprowadzone przez Wykonawc  na jego koszt przed 
przed eniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez In yniera. Dokonanie weryfikacji i/lub 
uzyskanie uzgodnie  nie przes dza o zatwierdzeniu przez In yniera, który odmówi zatwierdzenia w 
ka dym przypadku, kiedy stwierdzi, e Dokument Wykonawcy nie spe nia wymaga  Kontraktu. 
 
1.5.8.1. Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca sporz dzi Dokumentacj  powykonawcz  wraz z niezb dnymi opisami w zakresie i formie 
jak w Dokumentacji projektowej, a ich tre  przedstawia  b dzie Roboty tak, jak zosta y przez 
Wykonawc  zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 
Ponadto Wykonawca zobowi zany jest do sporz dzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia nale y poddawa  pomiarowi 
powykonawczemu po u eniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporz dzi  
dokumentacj  geodezyjno – kartograficzn , zawieraj  dane umo liwiaj ce wniesienie zmian na 
map  zasadnicz  oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna by  zgodna z aktualnie obowi zuj cymi 
przepisami w tym zakresie i wymaganiami w ciwego o rodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. 
Dokumentacj  powykonawcz  nale y dostarczy  In ynierowi do przegl du przed rozpocz ciem Prób 
Ko cowych. 
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Je eli w trakcie Prób Ko cowych lub procedury uzyskania pozwolenia na u ytkowanie wprowadzone 
zostan  zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona w ciwej korekty dokumentacji 
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre  odpowiada y wymaganiom opisanym powy ej. 
Wykonawca dostarczy In ynierowi dokumentacj  powykonawcz  w 5 egzemplarzach w formie 
wydruków oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawcz  dokumentacj  
geodezyjno – kartograficzn  Wykonawca powinien przekaza  do w ciwego o rodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami o rodka). 
 
1.5.9. Nadzór oraz dokumentacj  archeologiczn  
Teren, na którym zlokalizowano inwestycj  nie znajduje si  w strefie wyst powania znanych 
stanowisk archeologicznych. 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowi zany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia In yniera i w ciwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków oraz post powania zgodnie z Ustaw  o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwi zanym z ni  rozporz dzeniem 
Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich, robót budowlanych, bada  konserwatorskich i architektonicznych, a tak e innych 
dzia  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz bada  archeologicznych i poszukiwa  
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 
 
1.5.10. Zapis stanu przed rozpocz ciem robót budowlanych  
Przed rozpocz ciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizj  lokaln  Terenu 
Budowy, budynków, chodników itp., które przylegaj  do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w 
pobli u Terenu Budowy, na który Roboty b  w jakikolwiek sposób oddzia ywa . Wszelkie istniej ce 
uszkodzenia i inne wa ne szczegó y nale y zidentyfikowa , opisa , sfotografowa  lub sfilmowa .  
Dokumentacj  tak  (w formie zdj /filmu i opisu) nale y przekaza  In ynierowi w dwóch 
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpocz ciem wszelkich Robót na Terenie 
Budowy. Je li podczas wizji lokalnej nie ujawniono adnych uszkodze , Wykonawca przeka e 
In ynierowi na pi mie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacj  o braku uszkodze  przed 
rozpocz ciem jakichkolwiek dzia  na Terenie Budowy. 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje In yniera. Po 
uzgodnieniu terminu wizji z In ynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, 
które uczestniczy  maj  w wizji.  
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwa one podczas lub po wykonaniu Robót 
zostan  naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia 
(lub lepszy), tak, aby uzyska  aprobat  In yniera i w ciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzaj cej 
inspekcj . 
 
1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 
przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej, zarz dzenia wydane przez w adze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z 
wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie  podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie 
wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ci y b dzie informowa  In yniera o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i 
inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub 
zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
In yniera. 
 
1.5.12. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które spe nia  
maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa  
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile w 
odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyra nie nie postanowiono inaczej. W 
przypadku, gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub 
regionu, mog  by  równie  stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy 
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poziom wykonania ni  powo ane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez In yniera. Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami musz  by  dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed one In ynierowi, co najmniej 
na 28 dni przed dat  oczekiwanego przez Wykonawc  zatwierdzenia ich przez In yniera. W 
przypadku, kiedy In ynier stwierdzi, e zaproponowane zmiany nie zapewniaj  zasadniczo równego 
lub wy szego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si  do norm powo anych w dokumentach. 
 
1.5.13. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu 
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu 
 
1.6. Okre lenia podstawowe 
In ynier –oznacza osob  wyznaczon  przez Zamawiaj cego, która pe ni funkcj  inspektora nadzoru 
inwestorskiego zgodnie z ustaw  Prawo Budowlane; mo e równie  oznacza  osob  In yniera w 
rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania Robotami i 
do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez In yniera, niezb dne do 
przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz Robót. 
Materia y – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj  Projektow  i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In yniera. 
Polecenie In yniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera w formie pisemnej 
dotycz ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b ca autorem Dokumentacji Projektowej. 

lepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilo ci (przedmiar) w kolejno ci technologicznej ich 
wykonania 
 
2.0. MATERIA Y I URZ DZENIA 
 
Nazwy w asne podane w opisach i rysunkach w dokumentacji projektowej maj  charakter 
wy cznie orientacyjny; Zamawiaj cy dopuszcza stosowanie materia ów i urz dze  
równowa nych. 
 
2.1. ród a uzyskania materia ów 
Co najmniej na tydzie  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce 
proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie 
wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In yniera. 

Zatwierdzenie partii (cz ci) materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie 
materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y 
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie post pu Robót. 
Wszystkie materia y budowlane powinny posiada  dopuszczenie do stosowania w budownictwie na 
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z pa stw Unii Europejskiej wg 
potrzeb. 
 
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie 
materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez 
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  In ynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz ciem 
eksploatacji ród a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  laboratoryjnych oraz 
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In ynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z 
jakiegokolwiek ród a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi zane z dostarczeniem materia ów do Robót. 
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2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one potrzebne do 
Robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzie  oraz zachowa y 
swoj  jako  i w ciwo  do Robót i by y dost pne do kontroli przez In yniera. 
Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z In ynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawc . 
Miejsca sk adowania materia ów i wyrobów budowlanych nale y utwardzi  i odwodni . 
Odpady nale y usuwa  w sposób ograniczaj cy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania 
odpadów nale y wygrodzi  i oznakowa . 
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, nale y 
zamie ci  o tym informacj  na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. 
Substancje i preparaty niebezpieczne nale y przechowywa  i przemieszcza  na terenie budowy w 
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nale y umie ci  tablice okre laj ce 
dopuszczalne obci enie rega ów magazynowych, a tak e dopuszczalne obci enie powierzchni 
stropu. Sk adowiska materia ów, wyrobów i urz dze  technicznych musz  zosta  wykonane w sposób 
wykluczaj cy mo liwo  wywrócenia, zsuni cia, rozsuni cia si  lub spadni cia sk adowanych 
wyrobów i urz dze . Materia y sk aduje si  w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Materia y drobnicowe uk ada si  w stosy o wysoko ci nie wi kszej ni  2m, dostosowane do rodzaju i 
wytrzyma ci tych materia ów. Stosy materia ów workowanych uk ada si  w warstwach krzy owo do 
wysoko ci nieprzekraczaj cej 10 warstw. 
Przy sk adowaniu materia ów odleg  stosów nie powinna by  mniejsza ni : 
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowa  lub innych przeszkód trwa ych 
2) 5m - od sta ego stanowiska pracy 
Sposób sk adowania materia ów i wyrobów budowlanych o kszta cie p yt powinien wykluczy  ryzyko 
ich sp kania, wykrzywienia, wygi cia czy jakichkolwiek innych form trwa ego odkszta cenia. 
Zabronione jest opieranie sk adowanych materia ów lub wyrobów o p oty, s upy, s upy napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ciany obiektu budowlanego, a 
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sk adowanych materia ów lub wyrobów jest 
dopuszczalne wy cznie przy u yciu drabiny lub schodni. Podczas za adunku lub roz adunku 
materia ów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad lud mi lub kabin , w której znajduje si  kierowca 
jest zabronione. 
Na czas tych czynno ci kierowca jest zobowi zany opu ci  kabin . 
 
2.4. Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom 
Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Terenu Budowy, 

 z one w miejscu wskazanym przez In yniera. Je li In ynier zezwoli Wykonawcy na u ycie tych 
materia ów do innych robót ni  te, dla których zosta y zakupione to koszt tych materia ów zostanie 
przewarto ciowany przez In yniera. 
Ka dy rodzaj Robót, w którym znajduj  si  niezbadane i niezaakceptowane materia y, Wykonawca 
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów 
Je li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju 
materia u w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze, co 
najmniej tydzie  przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla 
bada  prowadzonych przez In yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  
pó niej zmieniany bez zgody In yniera. 
Decyzja o zamianie materia ów wyko czeniowych musi by  zaakceptowana przez Projektanta i 
potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki s bowej. 
 
3.0.SPRZ T 
3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca zobowi zany jest do u ywania tylko takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by  zgodny z ofert  
Wykonawcy i odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez In yniera; w przypadku braku ustale  w takich 
dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera. 
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Liczba, wydajno  i rodzaj sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym 
umow . 
Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera, nie mo e by  pó niej 
zmieniany bez jego zgody. 
Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 

ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia niegwarantuj ce zachowania warunków umowy 
zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót powinien by : 
1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy 
2) stosowany wy cznie do prac, do jakich zosta  przeznaczony 
3) obs ugiwany przez przeszkolone osoby 
4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcj  producenta 
5) u ywany w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo pracownikom i osobom postronnym 

dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania oraz 
spe nia  wymagania okre lone w przepisach dotycz cych systemu zgodno ci. 
Dokumenty uprawniaj ce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by  dost pne dla 
organów kontroli w miejscu eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urz dzeniach technicznych powinny 
by  dost pne instrukcje bezpiecznej obs ugi i konserwacji, z którymi zapoznaje si  osoby pracuj ce 
na tych stanowiskach. 
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urz dzenia technicznego 
nale y je niezw ocznie unieruchomi  i od czy  dop yw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i 
czynno ci konserwacyjnych na sprz cie znajduj cym si  w ruchu lub w czonym. 
Przewody pracuj ce pod ci nieniem powinny mie  wytrzyma  dostosowan  do ci nienia 
roboczego, z uwzgl dnieniem wspó czynnika bezpiecze stwa tych przewodów. U ywanie przewodów 
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzyma ci jest zabronione. 

yty pomostowe do przemieszczania adunku z pojazdu na ramp  lub na drugi pojazd powinny 
zapewnia  bezpieczne przemieszczanie tych adunków. P yty takie powinny by  trwale oznaczone z 
wyra nym napisem informuj cym o dopuszczalnym obci eniu roboczym. Pomosty i stojaki u ywane 
do prze adunku powinny odpowiada  wymaganiom wytrzyma ciowym, a ich dopuszczalne 
obci enie powinno by  trwale uwidocznione wyra nym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone 
do przejazdu pojazdów i sprz tu, powinny by  szersze o 1,2m od pojazdów i zabezpieczone barierami 
ochronnymi oraz zawiera  prowadnice dla kó  pojazdów. Pr dko  pojazdów na pomostach i rampach 
nie powinna przekracza  5km/h. 
Zawiesia budowlane powinny spe nia  wymagania okre lone w przepisach dotycz cych systemu 
oceny zgodno ci. Dopuszczalne obci enie zawiesi dwu- i wieloci gnowych powinno by  uzale nione 
od wielko ci k ta wierzcho kowego, mierzonego po przek tnej mi dzy ci gnami, i wynosi : 
1) przy k cie 45st. - 90% 
2) przy k cie 90st. - 70% 
3) przy k cie 120st. - 50% 
dopuszczalnego zawiesia w uk adzie pionowym. K t rozwarcia ci gien zawiesia nie mo e by  wi kszy 
ni  120stopni. Przy u yciu zawiesia wieloci gnowego w celu okre lenia dopuszczalnego obci enia 
roboczego nale y przyjmowa  stan pracy dwóch ci gien. Przy u yciu zawiesi o obwodzie 
zamkni tym, ich czne obci enie nie powinno by  wi ksze ni  wielko  roboczego przewidzianego 
dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obci enie robocze dla zawiesi wykonanych z cuchów, 

ytkowanych w temp. poni ej -20st. C, nale y obni  o 50%. Na zawiesiu nale y umie ci  napis 
okre laj cy jego dopuszczalne obci enia robocze oraz termin ostatniego i nast pnego badania. 
Wykonywanie w ów na linach i cuchach oraz czenie lin stalowych na d ugo ci jest zabronione. 
Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem trenu powy ej 1m powinny by  zabezpieczone 
balustrad  sk adaj  si  z deski kraw nikowej o wys. 15cm i por czy ochronnej na wys. 1,1,m. 
Woln  przestrze  mi dzy por cz  a desk  kraw nikow  wype nia si  w sposób zabezpieczaj cy 
pracowników przed upadkiem z wysoko ci. 
Stanowisko pracy operatora d wigu budowlanego powinno si  znajdowa  w odleg ci nie mniejszej 
ni  6m od konstrukcji tego d wigu, przy czym operator ten powinien mie  mo liwo  obserwacji ruchu 
platformy na ca ej wysoko ci d wigu. Nad stanowiskiem pracy przy za adunku materia ów z poziomu 
terenu na platform  d wigu nale y wykona  daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawa , co 
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najmniej 2m, licz c od zewn trznej kraw dzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materia ów i 
wyrobów. 

wig musi zosta  wyposa ony w urz dzenia sygnalizacyjne, umo liwiaj ce porozumiewanie si  
osób mi dzy stanowiskami obs ugi i odbioru. Dost p z pomostów roboczych do platformy adunkowej 
szybowych d wigów budowlanych trzeba zabezpieczy  ruchomymi zaporami o wysoko ci 1,1m, w 
odleg ci 0,3m od kraw dzi pomostu roboczego.  
Zabronione jest u ywanie uszkodzonych narz dzi. Równie  wszelkie samowolne przeróbki narz dzi 

 zabronione. 
Narz dzia do pracy udarowej nie mog  mie : 
1) uszkodzonych zako cze  roboczych 
2) p kni , zadr i ostrych kraw dzi w miejscu r cznego chwytu 
3) r koje ci krótszych ni  0,15m 
Narz dzia r czne o nap dzie elektrycznym nale y kontrolowa  zgodnie z instrukcja producenta. 
Wyniki kontroli powinny by  odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszcze  zamkni tych. Przebywanie 
osób w pomieszczeniach osuszanych urz dzeniami grzewczymi, wydzielaj cymi szkodliwe dla 
zdrowia spaliny w stopniu przekraczaj cym dopuszczalne ich st enie jest zabronione. Do takich 
pomieszcze  mog  mie  dost p wy cznie osoby obs uguj ce urz dzenia grzewcze, maj ce nad nimi 
nadzór. Mog  one przebywa  w tych pomieszczeniach wy cznie przez okres niezb dny do 
zabezpieczenia prawid owej eksploatacji i dozoru tych urz dze . Przed wej ciem do tych 
pomieszcze  nale y je przewietrzy , a po wej ciu do nich zachowa  niezb dne rodki ostro no ci. 
 
3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych 
Prace mog  by  wykonywane r cznie lub przy u yciu sprz tu mechanicznego zaakceptowanego 
przez kierownika budowy i Inwestora. 
W celu w ciwego wykonania instalacji nale y korzysta  ze sprz tu wynikaj cego z za onej 
technologii robót.  
W czasie wykonywania robót instalacyjnych nale y zachowa  wszelkie wynikaj ce z przepisów rodki 
ostro no ci zwi zane z obs ug  maszyn i narz dzi. 
 
4.0, TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania przepisów Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporz dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Spo ecznej z dnia 29 pa dziernika 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urz dze  transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. 
poz.1890). 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie 
materia ów i sprz tu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb dne pozwolenia od w adz, co do 
przewozu nietypowych adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  
In yniera. 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania tylko takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In yniera, w terminie przewidzianym umow . 

rodki transportu nieodpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  u yte 
przez Wykonawc  pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg 
publicznych i wewn trznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody w ciciela danej drogi. 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Transport materia ów do miejsca wbudowania nale y organizowa  w taki sposób, aby ograniczy  ilo  
prze adunków i wykorzysta  maksymalnie pojemno adunkow rodka transportu. 
Wyroby nale y chroni  przed wp ywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
Sk adowanie oraz prze adunek powinien si  odbywa  w pomieszczeniach krytych lub pod 
przykryciem. 
Skrzynie adunkowe powinny by  czyste, bez ostrych kraw dzi i za ama  powoduj cych zniszczenie 
materia u. 
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rodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi 
cymi cieczami powinny by  wyposa one w urz dzenia zabezpieczaj ce adunek przed 

wypadni ciem lub przemieszczaniem.  
 
5.0, WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umow  oraz za jako  
zastosowanych materia ów i wykonywanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow  
wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami In yniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera. 
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostan , je li wymaga  tego b dzie In ynier, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialno ci za ich dok adno . 
Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów Robót b  oparte na 
wymaganiach sformu owanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak e w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In ynier uwzgl dni wyniki bada  materia ów i Robót, rozrzuty 
normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, 
wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia In yniera 

 wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawc , pod gro  zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 
Prowadzone roboty powinny odbywa  si  zgodnie i w warunkach okre lonych przez polskie prawo 
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a tak e stosowne Polskie Normy i Normy 
Bran owe. Prowadzenie robót powinno zapewnia  ochron  zdrowia i ycia pracowników oraz osób 
postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a tak e nie stanowi  zagro enia dla rodowiska 
naturalnego w zakresie wi kszymi ni  przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie 
odpowiednimi organami administracji pa stwowej. 
W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcze niejsze przygotowanie 
odpowiedniego o wietlenia, zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpiecze stwa pracy. 
Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania przepisów Rozporz dzenia Ministra Kultury z dnia 9 
czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, 
bada  konserwatorskich i architektonicznych, a tak e innych dzia  przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz bada  archeologicznych i poszukiwa  ukrytych lub porzuconych zabytków 
ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) w czasie prac przy obiektach obj tych w/w 
rozporz dzeniem. 
 
5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Wszelkie roboty wykonywa  zgodnie z Polskimi Normami i wiadectwami dopuszczenia dla 
materia ów. 
Warunki wykonywania robót wg wymogów ogólnego stosowania i wykonania, monta u i odbioru robót 
instalacyjnych oraz producenta wybranych urz dze  i technologii. 
Po zako czeniu robót nale y: 
· sprawdzi  jako  i kompletno  wykonania robót 
· sprawdzi  certyfikaty zastosowanych materia ów i urz dze  
· sprawdzi  dzia anie instalacji 
· sprawdzi  dzia anie pod czonej aparatury 
· wykona  pomiary elektryczne 
· przy odbiorach nawet cz stkowych winien by  inspektor nadzoru 
 
6.0, KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ci (PZJ) 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In yniera programu 
zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, mo liwo ci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj  
Projektow , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In yniera. 
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera : 
a) cz  ogóln  opisuj : 
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- organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacj  i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych Robót, 
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji In ynierowi); 
b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu, 
- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób post powania z materia ami i Robotami nieodpowiadaj cymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ci Robót 
Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  
za on  jako  Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie 
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek, bada  materia ów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia 
bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. Wykonawca b dzie 
przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz Robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  
stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewni  wykonanie Robót zgodnie z Umow . Wykonawca dostarczy In ynierowi 
wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , 

zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
In ynier b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
In ynier b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach 
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. 
Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier 
natychmiast wstrzyma u ycie do Robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, 
gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jako  tych materia ów. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem 
bada  materia ów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym 
prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
In ynier b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które 
budz  w tpliwo ci, co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  
usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. Pojemniki 
do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez In yniera. 
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Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez In yniera b  odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mo na stosowa  wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera. Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada  
Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera. 
 
6.5. Raporty z bada  
Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, jednak 
nie pó niej ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi na formularzach wed ug dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez In yniera 
Do celów kontroli jako ci i zatwierdzenia In ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. In ynier, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i 
Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . 
In ynier mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy. Je eli 
wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze 
si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i Robót z Dokumentacj  
Projektow  i ST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania 
próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 
 
6.7.Certyfikaty i deklaracje 

In ynier mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 
 certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy e zapewniono zgodno  z kryteriami 

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
ciwych przepisów i dokumentów technicznych,  

 deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
- Polsk  Norm  lub 
- aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1. i które spe niaj  wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia 
dostarczona do Robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemys owe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone 
przez Wykonawc  In ynierowi. Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  
odrzucone. 
Wykonawca winien stosowa  materia y spe niaj ce wymagania Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881) 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 
Wszelkie dokumenty musz  zosta  sporz dzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z pó niejszymi zmianami) oraz 
rozporz dzeniami wykonawczymi w szczególno ci z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 
2002 r., poz. 953) 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i 
Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko ca okresu gwarancyjnego 
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Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu Robót, stanu 
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w 
Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  
technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. Za czone do 
Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i 
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera. 
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 

 dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów Robót, 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót, 
 przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
 uwagi i polecenia In yniera, 
 daty zarz dzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
 dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z 

podaniem, kto je przeprowadza , 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy b  przed one 
In ynierowi do ustosunkowania si . Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In yniera do 
ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania 
polece  Wykonawcy Robót. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o 
jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru Robót. 
Powinny by  udost pnione na ka de yczenie In yniera. 
 
6.8.4. Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), nast puj ce dokumenty: 

 pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
 protoko y przekazania Terenu Budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 protoko y odbioru Robót, 
 protoko y narad i ustale , 
 korespondencj  na budowie. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zagini cie czy uszkodzenie w stopniu uniemo liwiaj cym odczytanie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera i przedstawione do 
wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
 
7.0, OBMIAR ROBÓT 
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Roboty rozliczane b  rycza towo, na podstawie protoko u odbioru. Odbiór mo e obejmowa  jedynie 
kompletnie uko czone, w cznie z wykonaniem wszelkich prób i bada  przewidzianych Kontraktem i 
odebrane przez In yniera elementy sko czone, wyszczególnione  w Tabeli Elementów Sko czonych 
(TES).  
 
8.0, ODBIÓR ROBÓT 
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi Ko cowemu, 
d) odbiorowi Ostatecznemu. 
Odbioru prac dokonywa  na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-monta owych. 
Kryterium odbioru jest zgodno  wykonanych robót z: 
1) dokumentacj  projektow  i specyfikacjami 
2) ustaleniami z Inwestorem 
3) ustaleniami z Projektantem 
4) wiedz  i sztuk  budowlan  
5) Polskimi Normami dotycz cymi danego zakresu robót 
6) wszystkimi innymi obowi zuj cymi przepisami prawa polskiego dotycz cymi danego zakresu robót 
 
8.1. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje In ynier. 
Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, jednak nie 
pó niej ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie In yniera. 
Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów zawieraj cych 
komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacj  Projektow , ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór cz ciowy 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci Robót. Odbioru cz ciowego 
Robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.  
Odbiór cz ciowy mo e obejmowa  jedynie kompletnie uko czone, w cznie z wykonaniem wszelkich 
prób i bada  przewidzianych Kontraktem i odebrane przez In yniera elementy sko czone, 
wyszczególnione  w Tabeli Elementów Sko czonych (TES).  
Odbioru cz ciowego Robót dokonuje In ynier. 
 
8.3. Odbiór Ko cowy Robót 
Odbiór Ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo ci, 
jako ci i warto ci. Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie 
stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na 
pi mie o tym fakcie In yniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci 
In yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca Roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie 
przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno ci wykonania 
Robót z Dokumentacj  Projektow  i ST W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si  z 
realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza 
w zakresie wykonania Robót uzupe niaj cych i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupe niaj cych w 
warstwie cieralnej lub Robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4 Dokumenty do odbioru Ko cowego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Ko cowego Robót jest protokó  odbioru 
Ko cowego Robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Do odbioru Ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

1. Dokumentacj  Projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li 
zosta a sporz dzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposa enia. 
5. Dzienniki Budowy (orygina y). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 
8. Opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów 

za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania 
tych robót w cicielom urz dze . 

10. Kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
11. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy wed ug komisji Roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  
gotowe do odbioru Ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin 
odbioru Ko cowego Robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  Roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wed ug 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 
 
8.5 Odbiór Ostateczny 
Odbiór Ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze Ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór Ko cowy Robót”. 
Nale y zwróci  uwag  na w ciwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorz dne znaczenie dla 
prawid owej eksploatacji obiektu. 
 
9.0. PODSTAWA P ATNO CI  
9.1. Ustalenia Ogólne 
Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa b dzie stanowi a 
rycza towe wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami wynikaj cymi z art. 632 Kodeksu 
Cywilnego). 
Sposób zap aty i rozliczenia za realizacj  niniejszego zamówienia, okre lony zosta  w cz ci II 
niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). 
Ustalona w Akcie Umowy wysoko  wynagrodzenia rycza towego jest ostateczna, niezale nie od 
rozmiaru robót budowlanych i innych wiadcze  oraz ponoszonych przez Wykonawc  kosztów ich 
realizacji, nawet je eli Wykonawca sk adaj c ofert  nie móg  tych wszystkich kosztów przewidzie . 
Wynagrodzenie rycza towe obejmuje wykonanie kompletnego, gotowego do u ytkowania obiektu wraz 
z otoczeniem, spe niaj cego wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Wynagrodzenie 
to obejmuje tak e roboty po rednio wynikaj  z Kontraktu t.j. niewyszczególnione i nieopisane 
bezpo rednio w Kontrakcie, ale niezb dne dla kompletnego wykonania Robót tak jak ilustruje to 
Kontrakt. 
Cena rycza towa b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej 
wykonanie, okre lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena rycza towa b dzie obejmowa  w szczególno ci: 
 koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezb dnych opinii, decyzji, pozwole , 

uzgodnie , warunków technicznych itp., 
 Dokumenty Wykonawcy i Dokumentacj  budowy 
 robocizn  oraz wszelkie koszty z ni  zwi zane, 
 warto  zu ytych materia ów (w tym wszelkich materia ów pomocniczych niezb dnych do 

wykonania robót) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy,  
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 warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz tu na Plac Budowy i z 
powrotem, monta  i demonta  na stanowisku pracy), 

 koszty po rednie, w sk ad których wchodz  m.in.: p ace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz ce oznakowana 
Robót, wydatki dotycz ce bhp, us ugi obce na rzecz budowy, op aty za dzier aw  placów, 
ekspertyzy dotycz ce wykonanych Robót, specjalistyczny nadzór nad robotami, ubezpieczenia 
oraz koszty zarz du przedsi biorstwa Wykonawcy i inne. 

 koszty ogólne przedsi biorstwa, 
 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urz dze , robót itp. niezb dnych do wykonania Robót, 

przeprowadzenia Prób Ko cowych oraz utrzymania ci ci pracy istniej cych systemów, 
 koszty bada , prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu, 
 zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu u innych wydatków mog cych 

wyst pi  w czasie realizacji Robót i w okresie Zg aszania Wad, 
 op aty, c a i podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
 uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpiecze  i gwarancji 
 wykonanie, zamontowanie i utrzymanie tablicy informacyjnej w okresie realizacji robót oraz jej 

demonta  po zako czeniu robót  
 wykonanie i zamontowanie tablicy pami tkowej po zako czeniu robót  
 zaplecze budowy  
 zmian  organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas 

budowy wraz z op atami za zaj cie pasa drogowego 
koszty spe nienia wszelkich wymaga  wynikaj cych z Kontraktu,  
 
10.0. NORMY I PRZEPISY ZWI ZANE 

 Warunki techniczne przy czenia do sieci wodoci gowej i elektroenergetycznej; 
 Dokumentacja geotechniczna terenu przeznaczonego pod stacj  opracowana  

w kwietniu 2010r. przez mgr in . Andrzeja Za uskiego; 
 Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym opracowana w 

kwietniu 2010r. przez geodet  uprawnionego Wies awa Lewandowskiego uzupe niona 
dodatkowymi pomiarami wysoko ciowymi do celów projektowych w lipcu 2010r. przez autora 
mapy; 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.); 

 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawc  
 instrukcje producentów sprz tu, maszyn, materia ów i wyrobów budowlanych 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pó n. zm. i powi zane 

rozporz dzenia 
 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodno ci" z 30.08.2002r i powi zane rozp. 
 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pó n. zm. i powi zane 

rozp. 
 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pó n. zm. i powi zane rozp. 
 Dz.U.03.169.1650 Rozporz dzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 
 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegó owych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy z 28.05.1996r 
 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 

 Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z 
pó n. zm. i powi zane rozp. 

 Dz. U. 04.150.1579 Rozporz dzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, bada  
konserwatorskich i architektonicznych, a tak e innych dzia  przy zabytku wpisanym do 
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rejestru zabytków oraz bada  archeologicznych i poszukiwa  ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony rodowiska" z 27.04.2001r z pó n. zm. i powi zane 
rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pó n. zm. i powi zane rozp. 
 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpo arowej" z 24.08.1991r z pó n. zm. i 

powi zane rozp. 
 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pó n. zm. i  
 Dz.U.03.121.1138 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia 
zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 
pa dziernika 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urz dze  transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pó n. zm. 
i powi zane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pó n. zm. i powi zane rozp. 
 PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z 

maszyn , oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urz dze  i 
zako cze  przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpo arowa w budownictwie. Przeciwpo arowe zbiorniki 

wodne. Wymagania ogólne 
 PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpo arowa budynków. Suche piony 
 PN-77/B-02011 Obci enia w obliczeniach statycznych. Obci enie wiatrem 
 PN-92/N-01256-02 Znaki bezpiecze stwa. Ewakuacja 
 PN-88/E-08501 Urz dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecze stwa 
 PN-80/B-02010 Obci enia w obliczeniach statycznych. Obci enie niegiem 
 PN-77/B-02011 Obci enia w obliczeniach statycznych. Obci enie wiatrem 
 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpo arowa budynków. Obliczanie g sto ci obci enia 

ogniowego oraz wyznaczanie wzgl dnego czasu trwania po aru 
 PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpo arowa budynków. Badania odporno ci ogniowej 

elementów budynków. Wymagania ogólne 
 PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpo arowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ciany - wraz ze zmian  PN-90/B-02867/Az1:2001 
 PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpo arowa budynków. Metoda badania odporno ci dachów 

na ogie  zewn trzny 
 PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpo arowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 
 PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpo arowa budynków. Metoda badania niepalno ci 

materia ów budowlanych - wraz ze zmian  PN-93/B-02862/Az1:1999 
 PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpo arowa budynków. Metoda badania stopnia palno ci 

materia ów budowlanych - wraz ze zmian  PN-B-02874/Az1:1999 
 PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpo arowa budynków. Metoda badania w ciwo ci 

dymotwórczych materia ów 
 PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpo arowa budynków. Metoda badania wydzielania 

toksycznych produktów rozk adu i spalania materia ów 
 PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpiecze stwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach po arowych 
 PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodno ci sk adanej przez dostawc  
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH ST-01.00.00 
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW   
dla inwestycji pt. „Budowa stacji prze adunkowej odpadów w miejscowo ci 
Bardo gm. Wrze nia” 
 
1.0. WST P 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania w zakresie 
przygotowania terenu pod budow " odnosi si  do wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i 
odbioru Robót w zakresie przygotowania terenu pod budow , które zostan  wykonane w ramach 
inwestycji pt. „Budowa stacji prze adunkowej odpadów w miejscowo ci Bardo gm. Wrze nia” 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót obj tych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót b cych tematem niniejszego opracowania s  elementy zagospodarowania 
terenu oraz urz dzenia zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy, w zakresie pe nej realizacji 
budowlanej ww. przedsi wzi cia i oddania obiektów do u ytku zgodnie z dokumentacj  projektow , 
Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia og oszon  przez Inwestora w ramach procedury 
przetargowej, a tak e ogólnie obowi zuj cym prawem polskim i europejskim, polskimi normami 
technicznymi i bran owymi oraz znajomo ci  sztuki budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót zgodnie z WSZ: 
Roboty budowlane podstawowe w szczególno ci obejmuj : 
Grupa Klasa Kategoria robót 
ST- 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budow  
45100000-
8  
 

Przygotowanie 
terenu pod 
budow  

45110000-
1 

Roboty w zakresie 
burzenia i rozbiórki 
obiektów 
budowlanych; 
roboty ziemne 
 

45111200-
0 
 

Roboty w zakresie 
przygotowania 

terenu pod budow  
i roboty ziemne 

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Nale y rozumie  i stosowa  tylko i wy cznie w zakresie przewidzianym powy ej dla danego zadania 
inwestycyjnego. Niniejsz  specyfikacj  techniczn  nale y rozpatrywa  ze Specyfikacj  Ogóln  
Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 zawieraj  wymagania ogólne 
nadrz dne dla wszystkich specyfikacji szczegó owych. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzysz ce 
- geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów w terenie 
- wykonanie tymczasowych przy czy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 
mediów potrzebnych Wykonawcy 
 
1.5. Informacje o terenie budowy zawieraj ce niezb dne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
1.6. Okre lenia podstawowe 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
2.0 MATERIA Y 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
Materia y powinny posiada wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej i spe nia  wymagania stosownych Norm polskich, bran owych i europejskich 
zharmonizowanych. 
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Warunki sk adowania powinny by  zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie 
przewiduje si  ponadto adnych szczególnych wymaga  odno nie materia ów lub wyrobów 
budowlanych, oprócz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
 
 
3.0, SPRZ T 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kieruj c si  rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu 
warunków BHP i odpowiedniej jako ci wykonania robót w przewidzianym terminie. 
   
4.0, TRANSPORT 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
5.0, WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
5.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  
W czasie prowadzenia prac przygotowawczych- oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia 
wykopalisk archeologicznych lub niewypa ów nale y przerwa  roboty, zabezpieczy  teren i 
powiadomi  odpowiednie organy administracyjne. 
Przed przyst pieniem do prac nale y dokona  wycinki drzew i krzewów oraz wykarczowania i starych 
pni. 
 
Przed rozpocz ciem robót budowlanych nale y dokona  zagospodarowania terenu budowy, co 
najmniej w zakresie: 
1) ogrodzenia terenu robót i sk adowania materia ów budowlanych i wyznaczenia stref 
niebezpiecznych 
2) wykonania dróg, wyj  i przej  dla pieszych 
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a tak e odprowadzenia lub 
utylizacji cieków 
4) urz dzenia pomieszcze  higieniczno-sanitarnych i socjalnych  
5) zapewnienia o wietlenia naturalnego i sztucznego 
6) zapewnienia w ciwej wentylacji 
7) zapewnieni czno ci telefonicznej 
8) urz dzenia sk adowisk materia ów i wyrobów 
Teren budowy lub robót nale y ogrodzi  lub w inny sposób uniemo liwi  wej cie osobom 
nieupowa nionym. Ogrodzenie terenu budowy nale y wykona  w taki sposób, aby nie stwarza o 
zagro enia dla ludzi. Je eli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest mo liwe, nale y oznakowa  
granice terenu za pomoc  tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewni  sta y nadzór. Wysoko  
ogrodzenia powinna wynosi , co najmniej 1,5m. Prace nale y wykona  zgodnie z Rozporz dzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953). 
Dla pojazdów u ywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych nale y wyznaczy  miejsca 
postojowe na terenie budowy. 
Na terenie budowy szeroko  drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna 
wynosi , co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mog  by  nachylone wi cej ni  : 
1) dla wózków szynowych - 4% 
2) dla wózków bezszynowych - 5% 
3) dla taczek - 10% 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powy ej 1m, 
zabezpiecza si  balustrad , która powinna sk ada  si  z deski kraw nikowej o wys. 15cm i por czy 
ochronnej umieszczonej na wysoko ci 1,1m. Woln  przestrze  mi dzy desk  kraw nikow  a 
por cz  wype nia si  w sposób zabezpieczaj cy pracowników przed upadkiem z wysoko ci. 
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Pochylnie, po których dokonuje si  r cznego przenoszenia ci arów, nie powinny mie  spadków 
wi kszych ni  10%. Przej cia o pochyleniu wi kszym ni  15% nale y zaopatrzy  w listwy umocowane 
poprzecznie w odst pach nie mniejszych ni  0,4m lub w schody o szeroko ci nie mniejszej ni  0,8m, 
co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyj cia z magazynów oraz przej cia mi dzy 
budynkami wychodz ce na drogi zabezpiecza si  por czami ochronnymi umieszczonymi na 
wysoko ci 1,1 m lub w inny sposób.  
Wszystkie przej cia i strefy niebezpieczne o wietla si  i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 
Przed skrzy owaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odleg ci nie mniejszej 
ni  15m ustawia si  oznakowane bramki, o wietlone w warunkach ograniczonej widoczno ci, 
wyznaczaj ce dopuszczalne gabaryty przeje aj cych pojazdów. 
Teren budowy musi zosta  wyposa ony w niezb dny sprz t do gaszenia po aru oraz, w zale no ci 
od potrzeb system sygnalizacji po arowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 
wykorzystania pomieszcze , wyposa enia budowy, fizycznych i chemicznych w ciwo ci substancji 
znajduj cych si  na terenie budowy, w ilo ci wynikaj cej z liczby zagro onych osób. 
Tablic  informacyjn , wykonan  zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, 
nale y umie ci  w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na 
wysoko ci min. 2m, w sposób uniemo liwiaj cy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu 
ograniczaj cym mo liwo  odczytania zawartych na niej informacji. 
Og oszenie zawieraj ce dane dotycz ce bezpiecze stwa i ochrony zdrowia umieszcza si  na terenie 
budowy, w sposób trwa y i zabezpieczony przed zniszczeniem. 
Og oszenie takie powinno zawiera : 
1) przewidywane terminy rozpocz cia i zako czenia robót budowlanych 
2) maksymaln  liczb  pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 
3) informacje dotycz ce planu BIOZ 
Stref  niebezpieczn  (miejsca na terenie budowy, gdzie wyst puje zagro enie dla zdrowia i ycia 
ludzi) nale y ogrodzi  i oznakowa  w sposób uniemo liwiaj cy dost p osobom postronnym, a wszelki 
przej cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej musz  zosta  zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdowa  si  na wysoko ci nie mniejszej ni  2,4m nad terenem w 
najni szym miejscu i by  nachylone pod k tem 45st. w kierunku ród a zagro enia. Pokrycie daszków 
powinno by  szczelne i odporne na przebicie przez spadaj ce przedmioty. W miejscach przej  i 
przejazdów szeroko  daszka ochronnego powinna wynosi , co najmniej 0,5m wi cej z ka dej strony 
ni  szeroko  przej cia lub przejazdu. Daszków ochronnych nie wolno u ywa  jako rusztowa  lub 
miejsc sk adowania narz dzi, sprz tu czy materia ów. 
Je eli w strefie niebezpiecznej istnieje zagro enie spadania z wysoko ci przedmiotów, nale y j  
ogrodzi  balustradami, które powinny sk ada  si  z deski kraw nikowej o wys. 15cm i por czy 
ochronnej umieszczonej na wysoko ci 1,1m. Woln  przestrze  mi dzy desk  kraw nikow  a 
por cz  wype nia si  w sposób zabezpieczaj cy pracowników przed upadkiem z wysoko ci. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagro enie spadania z wysoko ci przedmiotów, w wymiarze 
liniowym liczonym od p aszczyzny obiektu budowlanego, nie mo e wynosi  mniej ni  1/10 wysoko ci, 
z której mog  spada  przedmioty, ale nie mniej ni  6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa 
taka mo e by  zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwi za  technicznych lub 
organizacyjnych, zabezpieczaj cych przed spadaniem przedmiotów. 
 
Roboty pomiarowe: 
W zakres robót pomiarowych zwi zanych z niwelacj  terenu wchodz : 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych i punktów 
wysoko ciowych, 
b) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych), 
c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
d) ustabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie 
e) wykonanie pomiarów bie cych w miar  post pu robót, z godnie z dokumentacj  projektow  
f) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie inwentaryzacji 
powykonawczej. 
 
Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK. Przed 
przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska  dane zawieraj ce lokalizacj  i wspó rz dne 
punktów g ównych oraz reperów.  
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Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
 
6.0, KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
6.1  Roboty pomiarowe 
Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych 
nale y prowadzi  wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
 
7.0, OBMIAR ROBÓT 
Wymagania  ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
Roboty rozliczane b  rycza towo, na podstawie protoko u odbioru. Odbioru robót dokonuje In ynier 
 
8.0, ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Roboty pomiarowe 
Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokó u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedk ada In ynierowi. 
Pozosta e wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
9.0. PODSTAWA P ATNO CI  
Podstawa s  ceny jednostkowe z przedmiaru robót, wyliczone przez wykonawc  przy 
sk adaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynno ci, badania i wymagania 
okre lone dla danej pozycji. Jest ona ostateczna i wyklucza mo liwo ci jakichkolwiek 
dodatkowych p atno ci. 
Nale y jasno okre li  co wchodzi w zakres ka dej ceny jednostkowej i kwoty rycza towej (robocizna, 
materia y, sprz t, transport, itp., plus koszty dodatkowe, podatek, zysk). 
 
Pozosta e wymagania zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
10.0. NORMY I PRZEPISY ZWI ZANE 

 Warunki techniczne przy czenia do sieci wodoci gowej i elektroenergetycznej; 
 Dokumentacja geotechniczna terenu przeznaczonego pod stacj  opracowana  

w kwietniu 2010r. przez mgr in . Andrzeja Za uskiego; 
 Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym opracowana w 

kwietniu 2010r. przez geodet  uprawnionego Wies awa Lewandowskiego uzupe niona 
dodatkowymi pomiarami wysoko ciowymi do celów projektowych w lipcu 2010r. przez autora 
mapy; 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.); 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.); 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych GDDP Warszawa 2001r.; 
 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawc  
 instrukcje producentów sprz tu, maszyn, materia ów i wyrobów budowlanych 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pó n. zm. i powi zane 

rozporz dzenia 
 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodno ci" z 30.08.2002r i powi zane rozp. 
 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pó n. zm. i powi zane 

rozp. 
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 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pó n. zm. i powi zane rozp. 
 Dz.U.03.169.1650 Rozporz dzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 
 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegó owych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy z 28.05.1996r 
 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 

 Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z 
pó n. zm. i powi zane rozp. 

 Dz. U. 04.150.1579 Rozporz dzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, bada  
konserwatorskich i architektonicznych, a tak e innych dzia  przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz bada  archeologicznych i poszukiwa  ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony rodowiska" z 27.04.2001r z pó n. zm. i powi zane 
rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pó n. zm. i powi zane rozp. 
 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpo arowej" z 24.08.1991r z pó n. zm. i 

powi zane rozp. 
 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pó n. zm. i  
 Dz.U.03.121.1138 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia 
zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 
pa dziernika 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urz dze  transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pó n. zm. 
i powi zane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pó n. zm. i powi zane rozp. 
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 
 PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
 BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
 Instrukcja techniczna 0-2. Geodezyjna obs uga inwestycji GUGiK-2001 
 Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna GUGiK-1986 
 Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna GUGiK-1988 
 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji GUGiK-1988 
 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe GUGiK-1988 
 Wytyczne techniczne G-3.2.Pomiary realizacyjne ,GUGiK-1987 
 Wytyczne techniczne G-3. l.Osnowy realizacyjne GUGiK-1987 
 Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 
 Szczegó owe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. 

Bud. i Przemys u Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93 z pó niejszymi 
zmianami 
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III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH ST-02.00.00 
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT ZIEMNYCH  
dla inwestycji pt. „Budowa stacji prze adunkowej odpadów w miejscowo ci 
Bardo gm. Wrze nia” 
 
 
1.0. WST P 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych - odnosi si  do 
wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru Robót, które zostan  wykonane w ramach 
inwestycji pt. „Budowa stacji prze adunkowej odpadów w miejscowo ci Bardo gm. Wrze nia” 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót obj tych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót b cych tematem niniejszego opracowania s  roboty ziemne w zakresie pe nej 
realizacji budowlanej przedsi wzi cia i oddania obiektów zgodnie z dokumentacj  projektow , 
Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia og oszon  przez Inwestora w ramach procedury 
przetargowej, a tak e ogólnie obowi zuj cym prawem polskim i europejskim, polskimi normami 
technicznymi i bran owymi oraz znajomo ci  sztuki budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególno ci obejmuj  (zgodnie z WSZ): 
 
Grupa Klasa Kategoria robót Nr pozycji 

przedmiaru 
ST-02.00.00 Wymagania w zakresie wykonania robót ziemnych  
45110000-
1 

Roboty w 
zakresie 
burzenia i 
rozbiórki 
obiektów  
 
budowlanych; 
roboty ziemne 

45111200-
0 

Roboty w 
zakresie 
przygotowania 
terenu pod 
budow  i 
roboty ziemne 

45112700-
2  

Roboty w 
zakresie 
kszta towania 
terenu 

4[21-22], 
6[1-3],  

45112000-
5 

Roboty w 
zakresie 
usuwania 
gleby 

1 [1- 3, 
39,59, 
100], 2[1-
3], 3.1, 4.1, 
5[1-2],  

45112710-
5 

Roboty w 
zakresie 
kszta towania 
terenów 
zielonych 

1[101], 
6[16-22] 

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsz  specyfikacj  techniczn  nale y rozumie  i stosowa  tylko i wy cznie w zakresie 
przewidzianym powy ej dla danego zadania inwestycyjnego oraz cznie ze Specyfikacj  Ogóln  
Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 zawieraj  wymagania ogólne 
nadrz dne dla wszystkich specyfikacji szczegó owych. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzysz ce 
- inwentaryzacja powykonawcza 
- wykonanie rusztowa , pomostów roboczych  
 
1.5. Informacje o terenie budowy zawieraj ce niezb dne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
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1.6. Okre lenia podstawowe 
1.6.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia. 
1.6.2. Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.6.3. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.6.4. Nasyp redni - nasyp, którego wysoko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.6.5. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m. 
1.6.6. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.6.7. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.6.8. Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m. 
1.6.9. Bagno - grunt organiczny nasycony wod , o ma ej no no ci, charakteryzuj cy si  znacznym i 

ugotrwa ym osiadaniem pod obci eniem. 
1.6.10. Grunt nieskalisty - ka dy grunt rodzimy, nie okre lony w punkcie 16.11 jako grunt skalisty. 
1.6.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach, którego próbki nie 
wykazuj  zmian obj to ci ani nie rozpadaj  si  pod dzia aniem wody destylowanej; maj  
wytrzyma  na ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga u ycia rodków wybuchowych albo narz dzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.6.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów. 
1.6.13. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac. 
 
2.0. MATERIA Y 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
Nazwy w asne podane na w opisach i rysunkach w dokumentacji projektowej maj  charakter 
wy cznie orientacyjny; Zamawiaj cy dopuszcza stosowanie materia ów i urz dze  
równowa nych 
Materia y powinny posiada wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej i spe nia  wymagania stosownych Norm polskich, bran owych i europejskich 
zharmonizowanych. 
Warunki sk adowania powinny by  zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie 
przewiduje si adnych szczególnych wymaga  odno nie materia ów lub wyrobów budowlanych, 
oprócz zawartych poni ej oraz w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
3.0, SPRZ T 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
Wykonawca winien spe nia  wymogi wynikaj ce z Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporz dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej 
z dnia 29 pa dziernika 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urz dze  transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a tak e w 
Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Ostatecznego doboru sprz tu i maszyn niezb dnych do wykonania robot dokona Wykonawca, 
kieruj c si  rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jako ci 
wykonania robót w przewidzianym terminie. 
Sprz t powinien spe nia  wymagania BHP jak przyk adowo os ony z batych i pasowych urz dze  
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obs ugi powinny by  specjalnie 
oznaczone. Sprz t ten powinien podlega  kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obs uguj ce sprz t powinny by  odpowiednio przeszkolone. 
Zalecany sprz t: 

 Spycharka g sienicowa 74kW  
 Walec statyczny ogumiony 
 Walec statyczny samojezdny 
 Ci gnik g sienicowy 55-59kW 
 Mieszarka do stabilizacji gruntu bez ci gnika 
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 Ci gnik siod owy z naczep   
 Samochód samowy adowczy do 5t  
 Brona (bez ci gnika) 
 P ug do orki (bez ci gnika) 
 Glebogryzarka ci gniona (bez ci gnika) 
 Koparka 0,60m3 
 Gruntofrezarka bez ci gnika 

 
4.0 TRANSPORT 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
Przy transporcie nale y zachowa  przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpiecze stwa ruchu 
przy przewozie materia ów niebezpiecznych na drogach publicznych.  
Wszelki materia y nale y w czasie transportu zabezpieczy  przed uszkodzeniami mechanicznymi, a 
tak e przechowywa  z dala od ród a ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczaj cych 
je przed nas onecznieniem i wp ywami atmosferycznymi.  
 
5.0, WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
5.1 Roboty w zakresie usuwania gleby 
Przed rozpocz ciem wykonywania robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciep ownicze, wodoci gowe i kanalizacyjne, 
kierownik budowy jest zobowi zany do okre lenia bezpiecznej odleg ci, w jakiej mog  by  one 
wykonywane od istniej cej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczn  odleg  kierownik 
budowy ustala w porozumieniu z w ciw  jednostk , w której zarz dzie lub u ytkowaniu znajduj  si  
te instalacje. Miejsca tych robót nale y oznakowa  napisami ostrzegawczymi i ogrodzi . Podczas 
wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezw ocznie 
przerywa si  prac  i ustala z w ciw  jednostk  zarz dzaj  dan  instalacj  dalszy sposób 
wykonywania robót. Je eli podczas wykonywania robót ziemnych zostan  odkryte przedmioty trudne 
do identyfikacji, przerywa si  dalsz  prac  i zawiadamia si  osob  nadzoruj  roboty ziemne. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  napisy 
ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobli u instalacji podziemnych, a tak e g bienie 
wykopów poszukiwawczych powinny odbywa  si  r cznie. W miejscach dost pnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach nale y wokó  wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
ustawi  balustrady sk adaj ce si  z deski kraw nikowej, o wys. 0,15m i por czy ochronnej 
umieszczonej na wysoko ci min. 1,1m oraz w odleg ci nie mniejszej ni  1m od kraw dzi wykopu. 
Woln  przestrze  mi dzy desk  kraw nikow  a por cz  wype nia si  w sposób zabezpieczaj cy 
pracowników przed upadkiem z wysoko ci. Dodatkowo balustrady takie powinny by  zaopatrzone w 
czerwone wiat o ostrzegawcze. 
Niezale nie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgl dami bezpiecze stwa, 
wykop nale y szczelnie przykry  w sposób uniemo liwiaj cy wpadni cia do niego. W przypadku 
przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót mo na oznaczy  za pomoc  balustrad z lin lub ta m 
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzd  wykopu na wysoko ci 1,1m i w odleg ci 1m od 
kraw dzi wykopu. 
 
5.2 Roboty w zakresie kszta towania terenu  
Przed przyst pieniem do wykonywania robót ziemnych nale y zapozna  si  z planem sytuacyjno- 
wysoko ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami projektowanych obiektów.  
 
Wiata oraz boksy na odpady surowcowe z przyleg  cz ci  placu nr 1 wcinaj  si  w istniej cy teren. 
W tej strefie nale y wykona  wykopy o g boko ci do 2,00 m przy po udniowo-zachodnim naro niku 
wiaty. 
Pod pozosta  cz  placu nr 1, plac nr 2 oraz drog  nr 1 nale y wykona  nasypy o wysoko ci do 
1,90 m. 
Doln  cz  nasypów wykona  z piasku redniego i drobnego uzyskanego z wykopów. 
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Górn  cz  nasypów uformowa  z dowiezionej pospó ki o wska niku ró noziarnisto ci  
U > 5 lub piasku rednioziarnistego o wska niku ró noziarnisto ci U  6 i wska niku piaskowym Wp  
40. 
Pod e pod nasypy zag ci  walcami a  do otrzymania wska nika zag szczenia  
Is=min. 0,92 i wtórnego modu u odkszta cenia E2=40 MPa. 
Nasypy uformowane spycharkami zag ci  ci kimi walcami wibracyjnymi przy optymalnej wilgotno ci 
warstwami w poziomie a  do otrzymania wska nika zag szczenia Is=1,00  
i wtórnego modu u odkszta cenia E2 =60MPa na powierzchni nasypu pod warstw  wzmacniaj . 
Zabran  niewielk  ilo  ziemi ro linnej pozostawi  na tymczasowej ha dzie. 
 
Nie nadaj  si  do wbudowania w nasyp nast puj ce grunty: 

- spoiste zmarzni te, 
- o zawarto ci cz ci organicznych powy ej 2 %  
- o zawarto ci frakcji i owej powy ej 30 %, 
- spoiste w stanie mi kkoplastycznym i p ynnym . 

W celu zapewnienia stateczno ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale y przestrzega  
nast puj cych zasad: 
a) Nasypy nale y wykonywa  metod  warstwow . Nasypy powinny by  wznoszone równomiernie na 

ca ej szeroko ci. 
b) Grubo  warstwy w stanie lu nym powinna by  odpowiednio dobrana w zale no ci od charakteru 
gruntu i sprz tu u ywanego do zag szczania. Przyst pienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu 
mo e nast pi  dopiero po stwierdzeniu przez In yniera prawid owego wykonania warstwy 
poprzedniej. 
c) Materia y o ró nych w ciwo ciach nale y wbudowywa  w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubo ci na ca ej szeroko ci nasypu. 
d) Grunty przewiezione w miejsce wbudowania powinny by  bezzw ocznie wbudowane w nasyp.  
 
In ynier mo e dopu ci  czasowe sk adowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 
nadmiernym zawilgoceniem. Wykonywanie nasypów nale y przerwa , je eli wilgotno  gruntu 
przekracza warto  dopuszczaln , to znaczy jest wi ksza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  10% 
jej warto ci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uk ada  nast pnej warstwy 
gruntu. Osuszenie mo na przeprowadzi  w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 
korona nasypu po zako czeniu robót ziemnych powinny by  równe i mie  spadki potrzebne do 
prawid owego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nale y pozostawia  nie zag szczonej 
warstwy do dnia nast pnego. Je eli warstwa gruntu niezag szczonego uleg a zawilgoceniu, a 
Wykonawca nie jest w stanie osuszy  jej i zag ci  w czasie zaakceptowanym przez In yniera. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo liwe osi gni cie 
w nasypie wymaganego wska nika zag szczenia gruntów. Nie dopuszcza si  wbudowania w nasyp 
gruntów zamarzni tych lub przemieszanych ze niegiem lub lodem. W czasie du ych opadów niegu 
wykonywanie nasypów powinno by  przerwane. Przed wznowieniem prac nale y usun nieg z 
powierzchni wznoszonego nasypu. Je eli warstwa niezag szczonego gruntu zamarz a, to nie nale y 
jej przed rozmarzni ciem zag szcza  ani uk ada  na niej nast pnych warstw. 
Kontrol  zag szczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modu u odkszta cenia, 
okre lonych zgodnie z norm  PN-S-02205:1998, nale y stosowa  tylko dla gruntów gruboziarnistych, 
dla których nie jest mo liwe okre lenie wska nika zag szczenia Is, wed ug BN-77/8931-12. Jako 
zast pcze kryterium oceny wymaganego zag szczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie 
wska nika zag szczenia, przyjmuje si  warto  wska nika odkszta cenia I0 okre lonego zgodnie z 
norm  PN-S-02205:1998. 
Je eli badania kontrolne wyka , e zag szczenie warstwy nie jest wystarczaj ce, to Wykonawca 
powinien spulchni  warstw , doprowadzi  grunt do wilgotno ci optymalnej i powtórnie zag ci . Je eli 
powtórne zag szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia, Wykonawca 
powinien usun  warstw  i wbudowa  nowy materia , o ile In ynier nie zezwoli na ponowienie próby 
prawid owego zag szczenia warstwy. 
Nie dopuszcza si  ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. 
Roboty ziemne wykonywa  zgodnie z norm  PN-S-02205:1998 – „Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania”. 
 
Uwagi: 



Grontmij Polska Sp. z o.o. 329661 
 

Dokumentacja projektowa wykonawcza stacji prze adunkowej odpadów w miejscowo ci Bardo. 
TOM XIII – STWIORB 

Strona 35 

 

1. Wszystkie warstwy nawierzchni nale y uk ada  przy zachowaniu równo ci pod nej  
i poprzecznej zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada  jezdnie. 
Nierówno ci nawierzchni mierzone at  4-metrow  nie mog  przekracza  5 mm. 

2. Rz dne wysoko ciowe nawierzchni powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z 
tolerancj   1,5 cm. 

3. Nawierzchni  z betonu cementowego nale y wykonywa  w oparciu o projekt wykonawczy 
placów, który mi dzy innymi zawiera  b dzie plan sytuacyjny uk adu szczelin skurczowych 
pozornych i pe nych, przekroje konstrukcyjne szczelin oraz wytyczne wykonywania 
nawierzchni.  

4. Docelowe ukszta towanie terenu winno by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow . 
Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego warto ci 
wyra onej tangensem k ta. Maksymalne nierówno ci na powierzchni skarp nie powinny 
przekracza  ±10 cm przy pomiarze at  3-metrow , albo powinny by  spe nione inne 
wymagania dotycz ce nierówno ci, wynikaj ce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

5. Roboty powinny by  wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
pod nego, które okre lono w dokumentacji projektowej, z uwzgl dnieniem ewentualnych 
zmian wprowadzonych przez In yniera. 

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 
1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopu 
2) w czanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie nape niania naczynia roboczego 
gruntem 
3) przebywanie osób w zasi gu dzia ania naczynia roboczego maszyny roboczej 
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczaj cych dopuszczalny stopie  
okre lony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej 
5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleg ci 
mniejszej ni  okre laj  to odr bne przepisy 
6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie 
za adunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zosta a konstrukcyjnie 
wzmocniona 

Wykopy powinny by  wykonywane w jak najkrótszym czasie i mo liwie szybko wykorzystane, aby 
unikn  osuwania si  skarp. 
 
5.3 Roboty w zakresie kszta towania terenów zielonych 
5.3.1 Pas zieleni izolacyjnej. 
Przyst puj c do nasadze  drzew nale y zapozna  si  z dokumentacj  stanu istniej cego terenu i 
powykonawcz  uzbrojenia terenu (wg rys. bran owych)  oraz dokona  wizji w terenie celem 
ewentualnego korygowania miejsc nasadze , o ile wyst pi   jakie  kolizje z infrastruktur .  
Nasadzenia ro lin wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow . 
Przed sadzeniem ro lin nale y oczy ci  teren z wszelkich pozosta ci. Warstw  urodzajn  gleby 
nale y oczy ci  z chwastów, korzeni ro lin (je li takie wyst puj ) oraz wi kszych kamieni. 
Zanieczyszczenia nale y trwale usun  z terenu.  
Przyjmuje si , e ro liny powinny by  sadzone na g boko ci odpowiedniej dla danego gatunku i takiej 
jak ros y w szkó ce.  
Bezpo rednio przed sadzeniem drzew trzeba wykopa  do y oko o 20% g bsze od bry y korzeniowej 
ro liny, szeroko ci  za  odpowiadaj ce bryle korzeniowej. Rozmiar do ów powinien umo liwia  
swobodne umieszczenie i roz enie systemu korzeniowego. 
Do y pod drzewa o g boko ci 50÷60 cm bez gruzu i piachu powinny by   wype nione ziemi  ro linn , 
a gleba pod krzewy  powinna  by  piaszczysto-gliniasta z domieszk  substancji organicznych, 
grubo ci 20÷30 cm . Górna warstwa ziemi to 15 cm ziemi  urodzajnej  wzbogaconej mieszank  torfu i 
nawozów mineralnych.  
Ka dy dó  nale y zaprawi  odpowiedni  dla danego gatunku ro lin ziemi  lub czarnoziemem i 
dobranym nawozem. cz c ziemi  urodzajn  z nawozem nale y dó  podla  wod  i zamiesza  
drewnianym ko kiem, do uzyskania mokrej masy. Brzegi do u nale y spulchni  szpadlem. Przed 
ustawieniem drzewka w dole dobrze umocowa  paliki po 3 na jedn  sztuk  sadzon , w celu 
stabilizacji. Paliki u one by  powinny w formie trójk ta równobocznego, wykonane w drewna drzew 
iglastych, impregnowanego ci nieniowo. Dalej w przypadku drzew i krzewów post powa  nale y tak 
samo. Ro lin  delikatnie wyj  z pojemnika, w przypadku du ych egzemplarzy plastikow  doniczk  
delikatnie przeci . Ro lin  ustawi  w dole pionowo i tak aby znalaz a si  na tej samej wysoko ci, na 
jakiej ros a w pojemniku/ szkó ce. Miejsce szczepienia - je eli jest widoczne - powinno znajdowa  si  
na wysoko ci ok. jednej szeroko ci d oni ponad powierzchni  ziemi. Od czasu do czasu nale y 
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potrz sn  drzewkiem, aby mi dzy korzeniami nie tworzy y si  puste przestrzenie. Nast pnie brzegi 
do u nale y wype ni  gleb  urodzajn  i ubi  ziemi  dooko a ro liny. Drzewka przywi za  do palików 
ta  parcian  za pomoc  obejmy, pokrytej od wewn trz warstw  pianki. Ka dy z trzech palików 
powinien by  przywi zany do pnia drzewka oddzielnie. Same paliki mi dzy sob  nie mog  by  
powi zane. Bezpo rednio po posadzeniu, niezale nie od pogody, ro lin  nale y podla  du  ilo ci  
wody, tak aby gleba osiad a. Aby umo liwi  zatrzymywanie wody w pobli u ro liny ukszta towa  mis  
z ziemi o promieniu nie wi kszym jak rzut korony u drzewek, u krzewów za  o promieniu mniejszym. 
Powierzchni  pod ro linami mo na wy ció kowa  zmielon  kor  drzew iglastych lub torfem, warstw  
ok. 6cm. 
Kiedy palikowanie jest utrudnione lub wr cz niemo liwe, niezb dne jest mocowanie za pomoc  
odci gów. Do pnia przywi za  obejm  gumow  lub piankow  na wysoko ci pierwszych ga zi, na 
obejmach zamontowa  trzy odci gi i osadzi  ich ko ce w ziemi za pomoc  palików, formuj c trójk t, a 
nast pnie lekko je napi . 
Po zako czeniu robót budowlano-drogowych powierzchnie przeznaczone pod ziele  przy portierni, 
wzd  kraw dzi placów, cian wiaty i boksów pokry  warstw  ziemi ro linnej grubo ci 25 cm pobran  
z tymczasowej ha dy. 
 
Teren wokó  stacji prze adunkowej otoczy  pasem zieleni izolacyjnej o szeroko ci 10m. W nawi zaniu 
do zieleni istniej cej wokó  cz ci projektowanego Zak adu od strony po udniowej oraz po udniowo-
zachodniej (wzd  pasa drogowego) zrealizowa  nowe nasadzenia szybkorosn cych drzew i 
krzewów, o g sto ci min. 25 drzew na 100 m2 i wysoko ci docelowej 20 m.  
 
5.3.2 Wysiew traw 
Skarpy wykopów i nasypów po wyprofilowaniu do pochylenia 1:1,5 pokry  warstw  ziemi ro linnej 
grubo ci 15 cm i obsia  mieszank  traw. Rodzaj mieszanki do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 
6.0, KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
6.1 Roboty w zakresie usuwania gleby 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w 
dokumentacji projektowej i STWIORB.  
 
6.2 Roboty w zakresie kszta towania terenu 
Rz dne korony nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni  -3 cm lub +1 cm. 
Pochylenie wierzchowiny nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10% 
warto ci pochylenia wyra onego tangensem k ta. 
Nierówno ci powierzchni wierzchowiny mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza  3 cm. 
Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza   10 cm. 
Spadek pod ny powierzchni korony sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz dnych 
wysoko ciowych, nie mo e dawa  ró nic, w stosunku do rz dnych projektowanych, wi kszych ni  -3 
cm lub +1 cm. 
Wska nik zag szczenia okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by  zgodny z za onym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. Gdy nie mo na okre li  wska nika zag szczenia nale y okre li  
wska nik odkszta cenia I0, zgodnie z norm  PN-S-02205:1998. 
 
Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno ci z dokumentacj  
projektow  i STWIORB. 
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
a) badania prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
b) badania zag szczenia nasypu, 
c) pomiary kszta tu nasypu. 
Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypu powinny by  przeprowadzone na próbkach 
pobranych z ka dej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodz cej z nowego 
ród a, jednak nie rzadziej ni  jeden raz na 3000 m3. W ka dym badaniu nale y okre li  nast puj ce 

ciwo ci: 
 sk ad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988, 
 zawarto  cz ci organicznych, wg PN-B-04481:1988 , 
 wilgotno  naturaln , wg PN-B-04481:1988, 
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 wilgotno  optymaln  i maksymaln  g sto  obj to ciow  szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988, 

 granic  p ynno ci, wg PN-B-04481:1988, 
 kapilarno  biern , wg PN-B-04493:1960, 
 wska nik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 

Badania kontrolne prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj  na 
sprawdzeniu: 
a) prawid owo ci rozmieszczenia gruntów o ró nych w ciwo ciach w nasypie, 
b) odwodnienia ka dej warstwy, 
c) grubo ci ka dej warstwy i jej wilgotno ci przy zag szczaniu; badania nale y przeprowadzi  nie 
rzadziej ni  jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z odpadów lub gruntów spoistych, 
e) przestrzegania ogranicze  dotycz cych wbudowania odpadów lub gruntów w okresie deszczów i 
mrozów. 
Sprawdzenie zag szczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodno ci warto ci wska nika 
zag szczenia Is lub stosunku modu ów odkszta cenia. Do bie cej kontroli zag szczenia dopuszcza 
si  aparaty izotopowe. 
Oznaczenie wska nika zag szczenia Is powinno by  przeprowadzone wed ug normy BN-77/8931-12 , 
oznaczenie modu ów odkszta cenia wed ug normy PN-S-02205:1998. 
Zag szczenie ka dej warstwy nale y kontrolowa  nie rzadziej ni : 

 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre lenia warto ci Is, 
 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre lenia pierwotnego i 

wtórnego 
 modu u odkszta cenia. 

Wyniki kontroli zag szczenia robót Wykonawca powinien wpisywa  do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawid owo  zag szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pod a pod nasypem powinna by  
potwierdzona przez In yniera wpisem w dzienniku budowy. 
Pomiary kszta tu nasypu obejmuj  kontrol  prawid owo ci wykonania skarp, która polega na 
sprawdzeniu zgodno ci z 
wymaganiami dotycz cymi pochyle  i dok adno ci wykonania skarp, okre lonymi w dokumentacji 
projektowej, STWIORB. 
 
6.3 Roboty w zakresie kszta towania terenów zielonych 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako ci wykonanych robót i ich zgodno ci z dokumentacj . 
Sprawdzeniu podlega ilo , lokalizacja i rozmieszczenie sadzonek. 
 
7.0, OBMIAR ROBÓT 
Wymagania  ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
Roboty rozliczane b  rycza towo, na podstawie protoko u odbioru. Odbioru robót dokonuje In ynier 
. 
 
8.0, ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
 Roboty powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , Specyfikacj  Techniczn  oraz 
pisemnymi decyzjami In yniera. 
 
8.1 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s : 

 pisemne stwierdzenie In yniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 
Specyfikacj  Techniczn , 

 inne pisemne stwierdzenia In yniera o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia In yniera lub inne 
dokumenty potwierdzone przez In yniera 
 
9.0. PODSTAWA P ATNO CI  
Podstawa s  ceny jednostkowe z przedmiaru robót, wyliczone przez wykonawc  przy 
sk adaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynno ci, badania i wymagania 
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okre lone dla danej pozycji. Jest ona ostateczna i wyklucza mo liwo ci jakichkolwiek 
dodatkowych p atno ci. 
Nale y jasno okre li  co wchodzi w zakres ka dej ceny jednostkowej i kwoty rycza towej (robocizna, 
materia y, sprz t, transport, itp., plus koszty dodatkowe, podatek, zysk). 
 
Pozosta e wymagania zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
10.0. NORMY I PRZEPISY ZWI ZANE 

 Warunki techniczne przy czenia do sieci wodoci gowej i elektroenergetycznej; 
 Dokumentacja geotechniczna terenu przeznaczonego pod stacj  opracowana  

w kwietniu 2010r. przez mgr in . Andrzeja Za uskiego; 
 Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym opracowana w 

kwietniu 2010r. przez geodet  uprawnionego Wies awa Lewandowskiego uzupe niona 
dodatkowymi pomiarami wysoko ciowymi do celów projektowych w lipcu 2010r. przez autora 
mapy; 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.); 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.); 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych GDDP Warszawa 2001r.; 
 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawc  
 instrukcje producentów sprz tu, maszyn, materia ów i wyrobów budowlanych 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pó n. zm. i powi zane 

rozporz dzenia 
 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodno ci" z 30.08.2002r i powi zane rozp. 
 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pó n. zm. i powi zane 

rozp. 
 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pó n. zm. i powi zane rozp. 
 Dz.U.03.169.1650 Rozporz dzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 
 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegó owych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy z 28.05.1996r 
 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 

 Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z 
pó n. zm. i powi zane rozp. 

 Dz. U. 04.150.1579 Rozporz dzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, bada  
konserwatorskich i architektonicznych, a tak e innych dzia  przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz bada  archeologicznych i poszukiwa  ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony rodowiska" z 27.04.2001r z pó n. zm. i powi zane 
rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pó n. zm. i powi zane rozp. 
 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpo arowej" z 24.08.1991r z pó n. zm. i 

powi zane rozp. 
 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pó n. zm. i  
 Dz.U.03.121.1138 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia 
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zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia 
 Dz.U.03.193.1890 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 

pa dziernika 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urz dze  transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pó n. zm. 
i powi zane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pó n. zm. i powi zane rozp. 
 PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne; 
 PN-75/S-965015 – Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego; 
 PN-EN 206-1:2003 - Beton cz. 1. Wymiarowanie, w ciwo ci, produkcja i zgodno  
 PN-S-96012:1997 – Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pod e z gruntu 

stabilizowanego cementem; 
 Ogólne specyfikacje techniczne GDDKiA D-05.03.04 – Nawierzchnie betonowe; 
 PN-B-06250:1998 – Beton zwyk y; 
 PN-82/B-02001 - Obci enia budowli – Obci enie sta e;  . 
 PN-82/B-02003 - Obci enia budowli – Podstawowe obci enia technologiczne i monta owe;   
 PN-B-02014:1988 - Obci enia budowli. Obci enie gruntem; 
 PN-B-03010:1983 - ciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie; 
 PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one.  
 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów 
 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej 
 PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych”, 
 PN-B06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne, 
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IV.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH ST-03.00.00 
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla inwestycji pt. „Budowa stacji prze adunkowej odpadów w miejscowo ci 
Bardo gm. Wrze nia” 
 
1.0. WST P 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego 
Specyfikacja Techniczna ST-04.00.00 - Wymagania w zakresie robot budowlanych odnosi si  odnosi 
si  do wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które zostan  wykonane w 
ramach inwestycji pt. „Budowa stacji prze adunkowej odpadów w miejscowo ci Bardo gm. Wrze nia” 
 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót obj tych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót b cych tematem niniejszego opracowania s  roboty budowlane w zakresie 
pe nej realizacji budowlanej przedsi wzi cia i oddania obiektów zgodnie z dokumentacj  projektow , 
Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia og oszon  przez Inwestora w ramach procedury 
przetargowej, a tak e ogólnie obowi zuj cym prawem polskim i europejskim, polskimi normami 
technicznymi i bran owymi oraz znajomo ci  sztuki budowlanej. 
 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególno ci obejmuj : 
1.3. Zakres stosowania ST 
Grupa Klasa Kategoria robót Nr pozycji 

przedmiar
u 

ST-03.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych  
45200000-
9 
 

Roboty 
budowlane w 
zakresie 
wznoszenia 
kompletnych 
obiektów 
budowlanych 
lub ich 
cz ci oraz 
roboty w 
zakresie 
in ynierii 

dowej i 
wodnej 

45213200-
5 

Roboty 
budowlane w 
zakresie 
magazynów i 
przemys owych 
obiektów 
budowlanych 

45222110-
3 

Roboty budowlane w zakresie 
sk adowisk odpadów 
 

45220000-
5 

Roboty 
in ynieryjne i 
budowlane 
 

45223000-
6 

Roboty 
budowlane w 
zakresie 
konstrukcji 
 

45223500-
1 

Konstrukcje z 
betonu 
zbrojonego 
 

1[4- 5, 7-
8, 16, 23-
27, 40, 
43, 60-
62], 3[2-
7], 4[2-3], 
4[7-8], 
411-15], 
4.17, 5.3, 
5[5-7], 
5[10-14], 
5.16,  

45223210-
1 

Roboty 
konstrukcyjne z 
wykorzystaniem 
stali 

4[23-26], 
5[19-22]’  

45223800-
4 

Monta  i 
wznoszenie 
gotowych 

2.4,3[9-
10], 4.16, 
5.15, 9[1-
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konstrukcji 
 

6] 

45320000-
6 

Roboty izolacyjne 45321000-
3 

Izolacja cieplna 1[11, 31, 
42],  
1[6,10, 
12-13, 30, 
41], 4.5, 
4[9-10], 
4.18, 5.4, 
5[8-9], 
5.17,  

45200000-
9 

Izolacje 
przeciwwilgociowe
, termiczne i 
akustyczne 
budynku 

45233000-
9 

Roboty w 
zakresie 
konstruowania, 
fundamentowania 
oraz 
wykonywania 
nawierzchni 
autostrad, dróg 

45233120-
6 

Roboty w zakresie 
budowy dróg 

1[64-66], 
6[4-15] 

45342000-
6 

Wznoszenie ogrodze   

  45260000-
7 

Roboty w 
zakresie 
wykonywania 
pokry  i 
konstrukcji 
dachowych i inne 
podobne roboty 
specjalistyczne 
 

45261000-
4 

Wykonywanie 
pokry  i 
konstrukcji 
dachowych oraz 
podobne roboty 
 

1[28, 32], 
4.27, 
5[23- 25] 

45261320-
3 

adzenie rynien 
 

1[33-35], 
4[28-30],  

45262500-
6 

Roboty murarskie 
i murowe 
 

45262522-
6 

Roboty murarskie 
 

1[9, 15, 
17-22, 29, 
102],  

 
Niniejsz  specyfikacj  techniczn  nale y rozumie  i stosowa  tylko i wy cznie w zakresie 
przewidzianym powy ej dla danego zadania inwestycyjnego, razem z Ogóln  Specyfikacj  
Techniczn  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. zawieraj  wymagania ogólne 
nadrz dne dla wszystkich specyfikacji szczegó owych. 
Niezale nie od postanowie  Warunków Szczególnych normy pa stwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych b  stosowane przez Wykonawc  w j zyku polskim. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzysz ce 
- inwentaryzacja powykonawcza 
- wykonanie podpór i konstrukcji monta owych 
- wykonanie deskowa  i szalunków 
- wykonanie tymczasowych przy czy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 
mediów potrzebnych Wykonawcy 
 
1.5. Informacje o terenie budowy zawieraj ce niezb dne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
1.6. Okre lenia podstawowe 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
2.0. MATERIA Y 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
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Przy wykonywaniu robót instalacyjnych nale y stosowa  wy cznie materia y, wyroby, urz dzenia, 
armatur  dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP, dozoru technicznego i wymogów sanitarnych. 
2.1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
Na budowie nale y stosowa  beton o klasie okre lonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spe nia  nast puj ce wymagania normy PN-88/B-06250: 

a) wska nik wodno-cementowy c/w < 0,50 
b) nasi kliwo  do 5% 

Sk ad mieszanki betonowej powinien by  zgodny z norm  PN-88/B-06250 i spe nia  wymagania: 
- Sk ad mieszanki betonowej powinien by  taki, aby przy najmniejszej ilo ci wody zapewni  

szczelne u enie mieszanki w wyniku zag szczenia przez wibrowanie, 
- Wska nik wodno-cementowy w/c ma by  mniejszy od 0,50, 
- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do wiadczalnie powinien 

odpowiada  najmniejszej jamisto ci, 
- Zawarto  piasku w stosie okruchowym powinna by  jak najmniejsza i jednocze nie zapewnia  

niezb dn  urabialno  przy zag szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by  wi ksza ni : 
 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 
 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

- Maksymalne ilo ci cementu: 
 400 kG/m3 – dla betonu klasy B20 i B25 
 500 kG/m3 – dla betonu B35 

Dopuszcza si  przekroczenie tych ilo ci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgod  In yniera. 
Przewiduje si  wykonanie konstrukcji muru oporowego z betonu C25/30 wg PN-EN-206-1: 2003. 
Klasa ekspozycji betonu to XC4, XF2, dla której wymagana jest:  
- Nominalna grubo  otuliny - cnom= 50mm; 
- Maksymalna warto  w/c=0,50; 
- Minimalna zawarto  cementu – 300 kg/m3; 

 
Do zbrojenia konstrukcji elbetowych pr tami wiotkimi w obiektach obj tych zakresem niniejszego 
kontraktu stosuje si  klas  i gatunek wg poni szych danych: 
Klasa A-0 – stal okr a, g adka St0S. 
Klasa A-III – stal okr a, RB500W 
Do monta u pr tów zbrojenia nale y u ywa  wy arzonego drutu stalowego tzw. wi za kowego, je eli 
nie stosuje si  po cze  spawanych lub zgrzewanych. 
Dopuszcza si  stosowanie stabilizatorów i podk adek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw 
sztucznych. Podk adki dystansowe musz  by  przymocowane do pr tów. 
 
2.2 Konstrukcje stalowe 
- dwuteowniki HEA160 
- dwuteowniki HEA200 
- dwuteowniki HEA340 
- konstrukcja ze stali 18G2A 
- zabezpieczenie antykorozyjne pow okami malarskimi jak dla warunków zewn trznych oznaczonych 
wg PN-ISO 12944 jako C3 
 
2.3 Obiekty prefabrykowane 
- ciany oporowe prefabrykowane typu „L”, wykonane z betonu C30/37, XC3, XF1 
- zbiornik paliw- tworzywowy, dwup aszczowy na olej nap dowy (paliwo p ynne III klasy o 
temperaturze zap onu od 61-100oC) o pojemno ci 5000 dm3 z dystrybutorem paliwa wyposa onym 
przep ywomierz, pomp  zasilan  napi ciem 230 V i pistolet z automatycznym zaworem zamykaj cym 
z przewodem elastycznym o d ugo ci 8 m 
-ekosk ad- kontener prostopad cienny stalowy na odpady, samono ny, zadaszony, malowany, 
wyposa ony w pod og  rusztow  z wann  przechwytuj ; wymiary 6,0x2,3x2,3m 
 
2.5 Izolacja cieplna 
- styropian EPS-070-040 
- styropian EPS 100-038 
- styropian EPS 200-040 
- polistyren ekstrudowany 
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2.5 Izolacja przeciwwilgociowa 
- bitumiczna pow oka izolacyjna (izolacja typu redniego) 
- masa bitumiczna KBM 
- papa termozgrzewalna- podk adowa i wierzchniego krycia- na osnowie poliestrowej 
- folia PE o gr. min 0,2mm 
 
2.5 Roboty drogowe 
- beton cementowy napowietrzonego klasy B37/45 W8F150  
- beton cementowy napowietrzony klasy C35/45 W8 F150 folia PE grubo ci 0,3 cm.N 
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm - 5,0 MPa  
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm - 5,00 MPa  
- kraw nik uliczny o wymiarach 15x30x100 cm z betonu wibroprasowanego 
 
2.6 Konstrukcje i pokrycia dachowe, rynny i opierzenia 
- blach stalowa powlekana w kolorze RAL9006,  
- blacha trapezowa ocynkowana TR50/260, o gr. 0,75 mm, o wytrzyma ci 320 MPa 
- rynny z blachy stalowej o grubo ci 1,75 mm, ocynkowane o szeroko ci 125mm. 
- rury spustowe o rednicy 90mm wykonane z rur z ocynkowanej blachy stalowej gr. 1,75 mm 
 
2.7 Bloczki betonowe, gazobetonowe 
- bloczki z betonu komórkowego o du ej dok adno ci, gr. 240mm, do murowania na cienk  spoin , 
wytrzyma  5MPa, g sto ci obj to ciowej 700 kg/m3 
- w spoinach czo owych bloki gazobetonowe czonych na pióro i wpust 
 
3.0, SPRZ T 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
Zastosowanie sprz tu powinno wynika  z technologii prowadzenia robót i projektu organizacji placu 
budowy.  

 Zalecany sprz t: 
uraw samochodowy 

 Wyci g 
uraw okienny przeno ny 

 Betoniarka 150dm3 
 Samochód dostawczy 5-6t, 12-16t, 40t 
 Ci gnik ko owy 55-63kW 
 Przyczepa d ycowa 10t 
 Zag szczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h 
 Samochód skrzyniowy 5t 
 Wibrator pogr alny spalinowy 
 Spawarka elektryczna wiruj ca 300A 
 Pro ciarka do pr tów 
 Gi tarka do pr tów mechaniczna 
 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h 

 
4.0, TRANSPORT 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
Przewo one adunki musz  by  zabezpieczone przed mo liwo ci  przesuwania si  w czasie 
transportu i przed mo liwo ci  uszkodzenia. Spoiwa zabezpieczone przed zamokni ciem i 
zawilgoceniem.  
Pozosta e wymagania zgodnie z Ogóln  Specyfikacj  Techniczn  Wykonania i Odbioru Robót ST-
00.00.00 
 
4.1 Stalowe elementy konstrukcyjne i metalowe elementy pokrycia dachu: 
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Wysy ki elementów monta owych mo na dokonywa  dopiero po wykonaniu zabezpiecze  
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. 
Konstrukcja powinna by  za adowana na rodki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona by a stateczno  elementu oraz, eby unikn  trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Konstrukcj  na placu budowy nale y uk ada  na podk adach izoluj cych j  od bezpo redniego 
stykania si  z gruntem i wod . 
Konstrukcj  nale y ta uk ada , aby nie dopu ci  do gromadzenia si  wewn trz niej wód opadowych 
lub niegu oraz zapewni  jej stateczno  i zabezpieczy  przed trwa ym odkszta ceniem. 
 
 
 
4.2 Papa: 
Rolki papy zgrzewanej nale y przewozi  krytymi rodkami transportu, uk adaj c je w pozycji le cej 
najwy ej w dwóch warstwach. Rolki papy nale y uk ada  d ugo ci  w kierunku jazdy rodka 
transportowego na ca ej szeroko ci. 
Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamkni te, chroni ce przed zawilgoceniem, w odleg ci, co 
najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy nale y uk ada  w stosy na równym i utwardzonym 
pod u, w pozycji le cej równolegle do siebie, nie wi cej ni  w dwóch warstwach. Stosy nie powinny 
zawiera  wi cej ni  1200 szt. rolek papy, a odleg  mi dzy stosami powinna wynosi  nie mniej ni  
80 cm. 
Pap  podk adow  transportowa  i sk adowa  na paletach w pozycji stoj cej. Chroni  przed wiat em i 
wysok  temperatur . Nie wystawia  na dzia anie promieni s onecznych strony przeznaczonej do 
klejenia. Nie sk adowa  d ej ni  9 miesi cy. 
 
4.3 Mieszanka betonowa 

rodki do transportu betonu: 
 mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami) 
 ilo  gruszek nale y tak dobra , aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z 

uwzgl dnieniem odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni : 
 90 min. – przy temperaturze + 15oC 
 70 min. – przy temperaturze + 25oC 

30 min. – przy temperaturze + 30oC 
 
4.4 Bloczki betonowe i gazobetonowe. 
Elementy dostarczone s  na plac budowy w pakietach opi tych ta  lub opakowanych foli  na 
paletach. Je eli zachodzi konieczno  rozci cia pakietu to rozk adanie wyrobów na rodkach 
transportu powinno odbywa  si  delikatnie aby nie uszkodzi  naro y oraz powierzchni wyrobów. 
Etykiety na paletyzowanych pakietach i wiadectwa dostawy powinny zawiera : 

 znak firmowy producenta, 
 nazw  i adres producenta, 
 nazw  i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów, 
 dat  produkcji i nr partii produkcyjnej, 
 symbol Aprobaty Technicznej ITB,  
 mas  poszczególnych pakietów (w wiadectwie dostawy) 

Sucha mieszanka zaprawy powinna by  pakowana w impregnowane worki papierowe. 
Ka dy worek powinien posiada  nadruk lub etykiet , zawieraj ce co najmniej dane jw. 
W czasie transportu such  mieszank  nale y chroni  przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
Sucha mieszank  w czasie przechowywania nale y chroni  przed zawilgoceniem i uszkodzeniami 
worków. 
 
 
5.0, WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
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5.1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
Zbrojenie: 
Czyszczenie pr tów. 

 pr ty przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych 
atków rdzy, kurzu i b ota. 

 pr ty zbrojenia zat uszczone lub zabrudzone farb  olejn  mo na opala  lampami 
benzynowymi lub czy ci  preparatami rozpuszczaj cymi t uszcze. 

 stal nara on  na cho by chwilowe dzia anie s onej wody nale y zmy  wod  s odk . 
 stal pokryt uszcz  si  rdz  i zab ocon  oczyszcza si  szczotkami drucianymi r cznie 

lub mechanicznie, lub te  przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale  sprawdzi  wymiary 
przekrojów poprzecznych pr tów. 

 stal tylko zabrudzon  mo na zmy  strumieniem ciep ej wody. 
 pr ty oblodzone odmra a si  strumieniem ciep ej wody. 
 mo liwe s  te  inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez In yniera. 

Dopuszcza si  prostowanie pr tów za pomoc  kluczy, m otków i prostowarek. Dopuszczalna wielko  
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Ci cie pr tów zbrojeniowych wykonywa  przy maksymalnym wykorzystaniu materia u. Wskazane jest 
sporz dzenie w tym celu planu ci cia. Pr ty ucina si  z dok adno ci  do 1,0 cm. Ci cia przeprowadza 
si  przy u yciu mechanicznych no y. Dopuszcza si  równie  ci cie palnikiem acetylenowym. 
Pr ty o rednicy do 16 mm mo na wygina  na zimno na budowie. 
Uk ad zbrojenia w konstrukcji musi umo liwia  jego dok adne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie i wzgl dem deskowania 
nie mo e ulec zmianie. W konstrukcj  mo na wbudowa  stal pokryt  co najwy ej nalotem nie 
uszcz cej si  rdzy. 
Nie mo na wbudowa  stali zat uszczonej smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zab oconej i oblodzonej, stali, która by a wystawiona na dzia anie s onej wody. 
Mo liwe jest wykonanie zbrojenia z pr tów innej rednicy, ni  przewidziane w projekcie oraz 
zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagaj  pisemnej zgody In yniera. 
Uk adanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni  wysoko  w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materia ów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 

czenie pr tów za pomoc  spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11). 
 zgrzewanie elektryczne oporowe doczo owe pr tów, 
 spawanie ukiem elektrycznym pr tów z nak adkami i dwoma spawami bocznymi, 
 spawanie ukiem elektrycznym pr tów z nak adkami i czterema spawami bocznymi, 
 spawanie ukiem elektrycznym pr tów z nak adk  i jedn  spoin  boczn , 
 spawanie ukiem elektrycznym pr tów z nak adk  z dwoma spoinami bocznymi, 
 po czenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pr tów zbrojeniowych z p askownikiem w 

kszta t teowy, 
 spawanie ukiem elektrycznym pr tów zbrojeniowych z elementami p askimi lub 

profilowanymi ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi, 
 spawanie ukiem elektrycznym pr tów z p ask  lub kszta towan  sta  czterema spoinami 

bocznymi. 
czenie pojedynczych pr tów na zak ad (bez spajania)- po czenia na zak ad nale y wykonywa  wg 

p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 
Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem wi za kowym typu czarnego, o rednicy 1,6 mm, mi kkim. 
 
Betonowanie konstrukcji 
Rozpocz cie robót betoniarskich mo e nast pi  w oparciu o szczegó owy program i dokumentacj  
technologiczn  zaakceptowan  przez In yniera, obejmuj : 

 wybór sk adników betonu 
 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
 sposób transportu mieszanki betonowej 
 kolejno  i sposób betonowania 
 wskazanie przerw roboczych i sposobu czenia betonu w przerwach 
 sposób piel gnacji betonu 
 warunki rozformowania konstrukcji 
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 zestawienie koniecznych bada . 
Przed przyst pieniem do betonowania, powinna by  stwierdzona przez In yniera prawid owo  
wykonania wszystkich robót poprzedzaj cych betonowanie, a w szczególno ci: 

prawid owo  wykonania deskowa  
prawid owo  wykonania zbrojenia 
prawid owo  wykonania wszystkich robót zanikaj cych 
prawid owo  rozmieszczenia i niezmienno  kszta tu elementów wbudowanych w betonow  

konstrukcj . 
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe 
ich opró nianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowi zuj  odr bne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si  sprawdzania ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : 

 po enie zbrojenia 
 zgodno  rz dnych z projektem 
 czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  

wielko  otuliny. 
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,74m. od powierzchni na któr  
spada. W przypadku, gdy wysoko  ta jest wi ksza, nale y mieszank  podawa  na pomoc  rynny 
zsypowej (do wysoko ci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0m.). 
Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y stosowa  nast puj ce warunki: 

 wibratory do mieszanki betonowej powinny si  charakteryzowa  cz stotliwo ci  min. 6000 
drga  na minut , z bu awami o rednicy nie wi kszej ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami 
zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej. 

 podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotka  zbrojenia bu aw  wibratora. 
 podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bia  bu aw  na g boko  5-8 cm 

w warstw  poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po 
czym powoli wyjmowa  w stanie wibruj cym.  

 kolejne miejsce zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego dzia ania wibratora.  

Przerwy  w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach przewidzianych w projekcie. 
Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by  zgodne z rysunkami, a w 
prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do kierunku 
napr  g ównych.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do 
po czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez: 

 usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego lu nych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego, 

 zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z g stego zaczynu 
cementowego o grubo ci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubo ci 5mm 

Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania. 
 w przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno odby  si  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym 
stwardnieniu betonu. Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20oC, to czas trwania 
przerwy nie powinien przekracza  2 godzin. 

 po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio u onego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy, konieczne jest 
wcze niejsze przygotowanie odpowiedniego o wietlenia, zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy. 
Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  5oC, 
zachowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci, co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarzni ciem. 
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga to 
zgody In yniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili uk adania i 
zabezpieczania uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opró nienia betoniarki nie powinna by  wy sza ni  35oC. 
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Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0oC w okresie twardnienia betonu, nale y wcze niej 
podj  dzia ania organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
Bezpo rednio po zako czeni betonowania zaleca si  przekrycie powierzchni betonu lekkimi os onami 
wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem i 
nas onecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5oC nale y nie pó niej ni  po 24 godz. od zako czenia 
betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ). 
Przy temperaturze otoczenia +15oC i wy szej, beton nale y polewa  w ci gu pierwszych 3 dni  
co 3 godziny w dzie  i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni jak wy ej. 
Przy temperaturze otoczenia poni ej +5oC betonu nie nale y polewa . 
Nanoszenie b on nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie 
si czy  z nast pn  warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  stawiane wymagania 
odno nie jako ci piel gnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzyma ci na ciskanie co najmniej 15 MPa. 
Obci enie wie o zabetonowanej konstrukcji lekkimi rodkami transportu dopuszcza si  po 
osi gni ciu przez beton wytrzyma ci co najmniej 5 MPa. 
Stropy g sto ebrowe 
Belki prefabrykowane uk ada si  na cianach i podci gach. Belki  w stropie uk ada si  po ustawieniu, 
wypoziomowaniu i usztywnieniu podpór ustawionych przy cianach i belkach podporowych oraz w 
rodku belek przy rozpi to ci do 4,5 m. i po dwie w oko o 1/3 d ugo ci – przy rozpi to ci stropu 4,5 – 

6,0 m. 
Pustaki uk ada si  na belkach za po rednictwem specjalnych wr bów, tak aby nie opiera y si  na 
murach i podporach. 
Otwory w skrajnych pustakach nale y zabezpieczy  przed wlewaniem si  betonu. 
W zale no ci od rozpi to ci nale y stosowa ebra rozdzielcze u one prostopadle do belek. 
Belki na murze opiera si  za pomoc  wie ców elbetowych. 
Strop betonuje si  po u eniu zbrojenia wie ców i eber rozdzielczych. 
Betonuje si  jednocze nie belki, ebra, wie ce i p yt  stropu w celu uzyskania jednolitej struktury p yty 
stropu. 
 
Budynek administracyjny: 
- awy fundamentowe elbetowe z C25/30, XC2 zbrojone pod nymi pr tami #12 (RB500W) i 

poprzecznie Ø6 (St0S-b) co 25cm; podeszwa aw na g boko ci 0,92m poni ej poziomu terenu.. 
- stropy g sto ebrowe typu „Teriva I”; w rejonie podcienia nad wej ciem p yta elbetowa gr. 8 cm 
- nadpro a okienne i drzwiowe w cianach murowanych elbetowe typu L19/N oraz elbetowe 

wylewane na mokro 
- wie ce elbetowe wylewane na mokro 
- uk ad s upów elbetowych i podci gów z betonu C20/25 XC1 
 
Wiata roz adunku odpadów: 
Trzy ciany wiaty jako oporowe mury elbetowe do wysoko ci 3,5m, powy ej konstrukcja elbetowa i 
stalowa. 

upy elbetowe utwierdzone b  w stopach fundamentowych o wymiarach podeszwy 4,0 x 4,0 m, 
posadowionych 1,9 m poni ej poziomu terenu. Stopy elbetowe wraz ze s upami, wylewa  z betonu, 
wg PN-EN 206-1 klasy C30/37 XC3, XF1. S upy elbetowe usytuowane w osiach podparcia wi zarów 

 po czone podci gami elbetowymi o przekroju 0,4x0,6m. 
Nale y wykona ciany oporowe prefabrykowane typu „L”. cianki wykonane z betonu B37 (C30/37, 
XC3, XF1 wg PN-EN 206-1). Korony murów zwi za  oczepem elbetowym wykonanym na placu 
budowy o szeroko ci 18,0 cm i wysoko ci 60cm. 
 
Boksy na odpady surowcowe 
Powierzchnie sk adowania pod wiat  oddzielone b ciankami oporowymi. 
Przewiduje si ciany oporowe prefabrykowane typu „L”. cianki wykonane z betonu C30/37, XC3, 
XF1. Korony murów zwi zane b  oczepem elbetowym wykonanym na placu budowy o szeroko ci 
18,0 cm i wysoko ci 60cm. 
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Myjnia kó  pojazdów 
Pod posadowienie rz dzenia myj cego wykona  p yt elbetow  z betonu C25/30 XC3, XF1 
posadowiona b dzie na g boko ci oko o 1,5m poni ej poziomu terenu.  
 
Waga samochodowa 
Elementy konstrukcyjne wagi samochodowej nale y wykona  z betonu C25/30 XC3, XF1 oraz 
zastosowa  stal RB500W otulon  betonem na minimum 4cm. 
 
5.2 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
Niezale nie od dokumentacji – przed przyst pieniem do danego rodzaju robót musz  by  
sporz dzone nast puj ce dokumentacje uzupe niaj ce: 
- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, 
- technologia spawania, 
- ogólny projekt organizacji budowy 
- projekt organizacji monta u. 
Projekt technologii spawania powinien by  opracowany przez specjalist  spawalnika i zawiera  
mi dzy innymi: 
- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyj tej technologii spawania (spawanie r czne, 

pó automatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i dla prac monta owych, 
- okre lenie kolejno ci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkszta ce  i napr  

spawalniczych, a tak e najdogodniejszego dost pu do spoin. 
Wszystkie dokumentacje uzupe niaj ce winne by  uzgodnione z autorskim biurem projektów. 
Do wykonania ca ci konstrukcji nale y zastosowa  stale zgodnie z rysunkami. 
Stal wbudowana w konstrukcj  musi posiada  atest hutniczy. 
Konstrukcj  stalow  nale y zabezpieczy  antykorozyjnie wg wytycznych w dokumentacji 
projektowej, tzn. tak jak dla zewn trznych warunków atmosferycznych miejskich oznaczonych 
wg. PN-ISO 12944 jako C3. Proponuje si  wykonanie zabezpieczenia pow okami malarskimi. 
Blachy stalowe pokrycia zabezpieczone antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe metod  
Sendzimira. Blachy dodatkowo pokryte pow ok  z tworzyw sztucznych – od góry i od do u 
poliestrem o grubo ci 25 m. 
 
Wykonawstwo warsztatowe. 
(1) Ci cie materia u 
Ci cia elementów mo na dokonywa  gazowo (tlenowo) przy u yciu urz dze  automatycznych lub 
pó automatycznych. 
Arkusze nie obci te w hucie nale y obcina  co najmniej 20 mm z ka dego brzegu, ostre brzegi nale y 
wyrówna  i st pi  przez wyokr glenie. 
Przy ci ciu tlenowym mo na pozostawi  bez obróbki te brzegi, które maj  by  poddane przetopieniu 
w nast pnych operacjach spawania.  
(2) Prostowanie i gi cie elementów 
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie 
krzywizny R s  mniejsze ni  graniczne dopuszczalne warto ci podane w normie PN-B-06200. Nie 
dopuszcza si  odkszta cania na zimno elementów ze stali o grubo ci ponad 12mm. 
W przypadkach, gdy nie zachodz  warunki jw. prostowania nale y dokonywa  na gor co po 
podgrzaniu do temperatury kucia i zako czy  w temperaturze nie ni szej ni  950oC. Obszar 
nagrzewania materia u powinien by  1,5 do 2 razy wi kszy ni  obszar odkszta cony Ch odzenie 
elementów powinno odbywa  si  wolno, w temperaturze otoczenia nie ni szej ni  5oC bez u ycia 
wody. 
Po wyprostowaniu nale y sprawdzi , czy nie wyst pi y p kni cia w materiale i spoinach. 
(3) Przygotowanie elementów do spawania 
Ukosowanie brzegów elementów mo na wykonywa  r cznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym 
usuwaj c zgorzeliny i nierówno ci. 
Powierzchnie brzegów powinny by  na tyle g adkie, aby parametry charakteryzuj ce powierzchnie 
ci cia wg PN-M.-69774 nie by y wi ksze ni  dla klasy 2-2-2-2, a przy g bokim przetopie materia u 
rodzimego nie wi ksze ni  klasy 3-3-3-3. 
Dopuszczalna nieliniowo  ci cia r cznego wynosi 20% grubo ci materia u ci tego, lecz nie wi cej ni  
1,5 mm. 
Kraw dzie ci te gazowo, a nie przetopione nale y bezwzgl dnie obrobi  mechanicznie (np. przez 
oszlifowanie) na g boko  1 mm. 
Brzegi i rowki do spawania nale y przygotowa  zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015. 
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(4) Roboty spawalnicze 
Nale y wykona  zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowan  technologi  spawania. 
Konstrukcje stalowe zaliczone s  I klasy konstrukcji spawanych. 
 
Monta  konstrukcji na budowie 

 Prace monta owe nale y prowadzi  zgodnie z projektem organizacji monta u opracowanym 
przez wykonawc . 

 Przed przyst pieniem do robót przy scalaniu elementów wysy kowych, ca  konstrukcji 
ustawiona na fundamentach winna by  poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu 
zgodno ci kszta tu z wymogami dokumentacji projektowej. 

 Przed przyst pieniem do usuwania podpar  monta owych nale y dokona  kontroli i odbioru 
wszystkich po cze  monta owych. 

 
Wiata roz adunku odpadów: 
Powy ej cian elbetowych powy ej konstrukcja stalowa, zadaszona blach  trapezow  ocynkowan . 
Nale y wykona  trzy wi zary kratowe, o rozpi to ci 24,0 m i wysoko ci konstrukcyjnej 2,10 m, oparte 

 na s upach elbetowych.  
atwie wykona  z dwuteowników HEA160, a pokrycie z blachy trapezowej. Na dachu wykona  tak e 

pasy wietlne z p yt poliw glanowych. 
W rodku rozpi to ci wi zarów wykona  st enia po aciowe, pionowe, zapewniaj ce stateczno  
kratowych d wigarów dachowych. 
Stalowe wi zary kratowe czy  ze s upami elbetowymi w sposób przegubowy, przy u yciu rub 

ytkowych ze stali 18G2A 
 
Boksy na odpady surowcowe 
Wykona  cztery podci gi stalowe z HEA340, o rozpi to ci 10,0 m, oparte na s upach elbetowych o 
przekroju 0,4 x 0,4 m, rozstawionych na siatce 10,0 x 10,0 m. 

atwie zaprojektowano z dwuteowników HEA 200, a na nich pokrycie z blachy trapezowej. 
Stateczno  d wigarów dachowych zapewni  p atwie i st enia po aciowe. Utwierdzenie s upów w 
fundamencie zapewni wiacie stateczno  poziom  bez konieczno ci wykonywania st  s upów. 
Stalowe podci gi po czone b  ze s upami elbetowymi w sposób przegubowy, przy u yciu rub 

ytkowych ze stali 18G2A lub kotew wklejanych. 
W konstrukcji wiaty przewiduje si  u ycie stali 18G2A (S355J0). 
 
5.3 Wznoszenie gotowych konstrukcji 
 
Monta  konstrukcji na budowie 

 Prace monta owe nale y prowadzi  zgodnie z projektem organizacji monta u opracowanym 
przez wykonawc  oraz zgodnie z zaleceniami producenta 

 Przed przyst pieniem do robót przy scalaniu elementów, ca  konstrukcji ustawiona na 
fundamentach winna by  poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodno ci kszta tu z 
wymogami dokumentacji projektowej. 

 Przed przyst pieniem do usuwania podpar  monta owych nale y dokona  kontroli i odbioru 
wszystkich po cze  monta owych. 

 
Obiekty prefabrykowane do zamontowania: 
- 2 ekosk ady- kontenery do sk adowania odpadów 
- zbiornik na cieki bytowe 
- Osadnik 
- separator 
- zbiornik paliw 
- zbiornik odcieków technologicznych 
 
Zbiornik paliw 
1. Instalowanie i nape nianie urz dze  wykazuj cych uszkodzenia pochodz ce np. z transportu, 
sk adowania, z widocznymi oznakami np. uszkodzenia kró ców, p kni cia p aszcza zbiornika, 
niekompletnie wyposa one itd. jest niedozwolone. 
2. Urz dzenie powinno by  usadowione na p askiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, 
wykonanej z materia u niepalnego. Podstawa musi by  co najmniej 30 cm szersza i d sza od 
samego urz dzenia. Grubo  podstawy musi wynosi  co najmniej 5 cm. 
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3. Nale y sprawdzi  czy zasilanie z sieci elektrycznej ma takie parametry, jakie s  wymagane przez 
silnik pompy. Pod czenia do pr du nale y dokonywa  tylko przy pomocy odpowiednich i w pe ni 
sprawnych przed aczy lub przy pomocy sta ego przy cza. 
4. Kable nara one na mechaniczne uszkodzenia nale y zabezpieczy  poprzez podwieszenie ich na 
wysoko ci, umieszczenie w rurze os onowej lub przykrycie daszkiem ochronnym.  
5. Przestrze  wokó  urz dzenia powinna umo liwia  swobodny i bezkolizyjny ruch obs ugiwanych 
pojazdów. 
6. Na terenie przyleg ym do urz dzenia zabronione jest u ywanie otwartego ognia, palenia tytoniu i 
stosowanie innych czynników mog cych zainicjowa  zap on oleju nap dowego. W miejscu lokalizacji 
urz dzenia nale y umie ci  znak bezpiecze stwa ochrony przeciwpo arowej, „Zakaz u ywania 
otwartego ognia i palenia tytoniu”. 
7. W przypadku stosowania dystrybutora z pomp  zasilan  napi ciem 230 V AC, nale y wykona  
instalacj  elektryczn  w sposób zgodny z instrukcj  producenta pompy i obowi zuj cymi przepisami. 
 
 
5.4 Izolacja cieplna 
Roboty zwi zane z wykonaniem izolacji cieplnej winny by  wykonane ci le wg dokumentacji 
technicznej. Przy wykonywaniu izolacji nale y przestrzega  przepisów BHP i przeciwpo arowych 
obowi zuj cych w budownictwie. 
Wykonanie izolacji termicznej winno by  wykonane zgodnie z dokumentacj  techniczn  oraz z 
wszelkimi wymaganiami podanymi przez producenta zastosowanego Systemu Ociepleniowego. 

yty termoizolacyjne ze styropianu mocowa  nale y do cian zewn trznych metod  lekk - mokr . 
Zarówno przez przyklejanie oraz dodatkowo przez ko kowanie. Na 1m2 nale y u  6- 8 ko ków 
(termodybli) o wysokiej odporno ci antykorozyjnej, dobranych dla ciany ceglanej, zag bionych w 
materiale izolacyjnym by zamocowa  kr ek izoluj cy- zabezpieczenie przed powstawaniem 
punktowych mostków termicznych. Do ko kowania przyst pi  mo na najwcze niej 24h od przyklejenia 

yt. 
Do uszczelnienia styków uk adu ociepleniowego z o cie nicami, parapetami zewn trznymi itp. 
stosowa  elastyczn  ta  samorozpr  (funkcjonuj  jako integralny komponent systemu 
ociepleniowego- zgodnie z instrukcj  ITB „Instrukcji Bezspoinowego Systemu Ocieplania cian 
zewn trznych budynków nr 334/2002”). Dopuszczenie wybranego systemu odpowiedni  aprobat  ITB 
powinno obejmowa  zarówno wersj  standardow , jak równie  w odmianie pozwalaj cej na 
wykonywanie robót ociepleniowych w warunkach jesienno- zimowych (w temperaturze minimalnej od 
+1ºC i wilgotno ci wzgl dnej powietrza do 95%). 
W czasie k adzenia siatki, wszystkie naro niki coko u wywin  po 15cm poza naro nik z ka dej 
strony- podwójne zbrojenie. 

cie a wyklei  styropianem gr. 2cm. Wszystkie naro niki wykona  na bazie k towników 
aluminiowych z siatk  z w ókna szklanego.  
Przerwy dylatacyjne wykona  przy u yciu profili z wype nieniem z profilu cych cz ci  systemu. 
Wymaga si  stosowania wszelkich wytycznych wg „Instrukcji Bezspoinowego Systemu Ocieplania 
cian zewn trznych budynków nr 334/2002” Instytutu Techniki Budowlanej. 

 
Budynek administracyjny: 
- ciany fundamentowe ocieplone od zewn trz polistyrenem ekstrudowanym gr. 12 cm  
- ciany zewn trzne ocieplone styropianem EPS-070-040 gr. 12 cm, 
- stropodach ocieplony nad paroizolacj  styropianem EPS-100-038 gr. 25 cm, 
- posadzki przyziemia ocieplone styropianem klasy EPS –20-040 gr. 10 cm, 
Izolacj  termiczn cian w bezspoinowym systemie ocieplania stanowi styropian EPS 70 040 o 
grubo ci 12cm. Na fragmentach podziemnych cian fundamentowch zastosowa  nale y styropian 
EPS-100-038 o grubo ci 10cm. 
Stropodach budynku wykona , jako niewentylowany, izolowany styropianem EPS-100-038 grubo ci 
15cm÷45cm. Spadek dachu 2% ukszta towa  a pomoc  specjalnie doci tych bloków styropianowych, 
kotwionych do stropu. 
 
5.5 Izolacja przeciwwilgociowa 
Wszystkie powierzchnie murów oporowych poni ej poziomu terenu zabezpieczy  bitumiczn  pow ok  
izolacyjn  przeciwko wilgoci i wodzie gruntowej przes czaj cej si  niewywieraj cej parcia 
hydrostatycznego (izolacja typu redniego o gr 3mm). Tak wykonan  izolacj  nale y zabezpieczy  
foli  kube kow , a zasypki wykona  przy u yciu gruntów przepuszczalnych dla wody.  
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Przewiduje si  wykonania uszczelnienia w obr bie dna zbiornika na cieki technologiczne - 
uszczelnienie zbiornika foli  g adk  PEHD o grubo ci 2mm u on  na bentomacie i warstwie gliny o 
mi szo ci 50cm. Na folii przewidziano u enie geow ókniny oraz warstwy podsypki piaskowej. 
 
Powierzchnia pod a gruntowego, na której ma by  uk adana bentomata powinna by  dobrze 
zag szczona i wyrównana. Z powierzchni pod a powinny by  usuni te gruz, ostre kamienie, 
korzenie , twarde przedmioty itp. Przygotowane pod bentomat  pod e powinno by  przedmiotem 
odbioru. Uk adanie bentomaty musi odbywa  si  zgodnie z instrukcj  i zaleceniami producenta. 
Pasma bentomaty nale y uk ada  tak by nie by y napi te, bentomata nie mo e by  równie  
pomarszczona lub pofa dowana. 
Na stokach o spadkach wi kszych od 1: 4 d szy bok pasma musi biec równolegle do zbocza, a 
koniec bentomaty musi by  zakotwiony. 
Po czenia bentomaty maj  posta  przesypywanych proszkiem bentonitowym zak adów o szeroko ci 
15 – 23 cm. 
Brzegi pasm nale y rozprostowa  usuwaj c wszelkie zmarszczki, i zaci gni cia. Podczas uk adania 
bentomaty nale y pos ugiwa  si  zaznaczonymi liniami zak adu i dopasowania. 
Wymagania folii dotycz ce przygotowania pod a s  identyczne jak dla bentomaty.. Uszczelnienie z 
folii nale y wykona  zgodnie z instrukcj  producenta i warunkami zawartymi w normie PN-B-10290 
„Ogólne wymagania dotycz ce wykonawstwa geomembran na budowie sk adowisk odpadów sta ych” 
oraz podanych na bazie w/w normatywów ogólnych wytycznych.  
Pasy folii nale y czy  przez zgrzewanie przy pomocy zgrzewarek na gor cy klin. czenie folii 
nale y wykonywa  zgrzewem dwuszwowym z kana em powietrznym mi dzy zgrzeinami dla kontroli 
szczelno ci po czenia. 
Kontrol  szczelno ci nale y wykona  metod  ci nieniow  przy u yciu spr onego powietrza o 
ci nieniu 2,0  2,5 bara i kontroli spadku ci nienia przez okres 10 minut – spadek ci nienia o 20 % jest 
wynikiem pozytywnym . 
Odcinki pasów takich jak kliny, wstawki itp., których nie mo na czy  zgrzewark , nale y zgrzewa  

cznie wykonuj c spaw ekstruderowy. Jako  spawu sprawdza  metod  podci nieniow  za pomoc  
klosza. Wszystkie montowane pasy folii i po czenia powinny by  ponumerowane z okre leniem nr 
rolki, nr pasa z danej folii i metr bie cy zgrzeiny.  
Po monta u uszczelnienia nale y wykona  dokumentacj  powykonawcz  z planem rozmieszczenia i 
numeracj  u onych rolek folii i wykonanych po cze  zgrzewczych wraz z atestami producenta rolki 

onej folii, jak równie  opisem parametrów wykonania poszczególnych zgrzein.  
Zgrzewanie folii nie powinno odbywa  si  w temperaturach innych ni  okre la je producent folii – jest 
to temperatura nie ni sza ni  T = + 5 C . 
Geow óknin  nale y uk ada  i czy  zgodnie z instrukcj  i wytycznymi Producenta. 
Przej cie rurowe przez uszczelnienie foli  nale y wykona  specjaln  wykonan  fabrycznie kszta tk  
lub za pomoc  dogrzanych do rur PEHD ko nierzy.  
Uwaga:  
Po zako czeniu robót nale y wykona  dokumentacj  powykonawcz , zawieraj  rozmieszczenie 
pasów u onej folii, wykonanych zgrzein oraz ich numeracj  i atesty zamontowanej folii oraz 
protoko y odbiorów przej ciowych. 
 
Budynek administracyjny: 
- nale y wykona  izolacj  poziom  budynku pod podeszwami fundamentów. Izolacj  poziom cian 

stanowi  powinna – 1x papa termozgrzewalna SBC na warstwie betonu podk adowego lub z mas 
bitumicznych (KMB).  

- ciany pionowe i poziome fundamentów oraz cianek fundamentowych zabezpieczy  mas  
bitumiczn  (KMB), o grubo ci minimum 3mm. Izolacje te powinny spe nia  kryteria izolacji 
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej typu redniego.  

- Izolacj  nale y chroni  matami ochronno –drena owymi. 
- dach kryty papa podk adow  zgrzewalna plus papa nawierzchniowa 
- paroizolacja pod izolacja stropodachu – folia polietylenowa gr. 0,2 mm, 
- izolacja podposadzkowa – 1 x papa zgrzewalna, lub folia PE gr. 0,2 mm zgrzewana, lub styki z 

zak adem 20 cm i klejone. 
 
Myjnia kó  pojazdów 
Pod p yt elbetow  nale y wykona  izolacj  z jednej warstwy papy termozgrzewalnej, a pozosta e 
powierzchnie zabezpieczy  bitumiczn  pow ok  izolacyjn  przeciwwilgociow  i przeciwwodn  typu 
redniego. 
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Waga samochodowa 
Pod p yt elbetow  nale y wykona  izolacj  z jednej warstwy papy termozgrzewalnej, a pozosta e 
powierzchnie zabezpieczy  bitumiczn  pow ok  izolacyjn  przeciwwilgociow  i przeciwwodn  typu 
redniego. 

 
Wiata roz adunku odpadów 
Pod stopami fundamentowymi wiaty –1x papa termozgrzewalna SBS na warstwie betonu 
podk adowego. 

ciany pionowe stóp fundamentowych zabezpieczone bitumiczn  pow ok  izolacyjn  (KMB) o 
minimalnej grubo ci 3mm. 
Powierzchnie cian oporowych od strony gruntu betonowe nale y pokry  bitumiczn  pow ok  
izolacyjn  przeciwwilgociow  i przeciwwodn  typu redniego. 
Pod podeszwami prefabrykatów nie projektuje si adnej izolacji. Prefabrykaty ustawiane b  na 
betonie podk adowym C16/20 o konsystencji wilgotnej K-1. 
 
Boksy na odpady surowcowe 
Pod stopami fundamentowymi wiaty –1x papa termozgrzewalna SBS na warstwie betonu 
podk adowego. 

ciany pionowe stóp fundamentowych zabezpieczone bitumiczn  pow ok  izolacyjn  (KMB) o 
minimalnej grubo ci 3mm. 
Od strony gruntu betonowe powierzchnie cian oporowych nale y pokry  bitumiczn  pow ok  
izolacyjn  przeciwwilgociow  i przeciwwodn  typu redniego. 
Pod podeszwami prefabrykatów nie projektuje si adnej izolacji. Prefabrykaty ustawiane b  na 
betonie podk adowym C16/20 o konsystencji wilgotnej K-1. 
 
5.6 Roboty w zakresie budowy dróg 
Na placach wykona  nawierzchni  z betonu cementowego o przekroju konstrukcyjnym dla kategorii 
obci enia ruchem KR2 przy grupie no no ci pod a G3 zgodnie z Rozporz dzeniem Nr 430 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.). 
 
Przekrój konstrukcyjny nawierzchni placów: 
- 20 cm – warstwa cieralna z betonu cementowego napowietrzonego klasy B37/45 W8F150 

ona na geow ókninie o gramaturze ok. 500g/m2.; 
- 15 cm – podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm = 5,0 MPa wykonana 

zgodnie z norm  PN-S-96012:1997 – „Drogi samochodowe. Podbudowa  
i ulepszone pod e z gruntu stabilizowanego cementem”; 

- 15 cm – warstwa wzmacniaj ca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  
o Rm - 5,00 MPa wykonana zgodnie z norm  PN-S-96012:1997 – „Drogi samochodowe. 
Podbudowa i ulepszone pod e z gruntu stabilizowanego cementem”. 

 
Kraw dzie nawierzchni obramowa  kraw nikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm 
ustawionym na awie z oporem z betonu klasy B15 wystaj cym 12 cm ponad nawierzchni  dróg i 
placów i 10 cm ponad nawierzchni  stanowisk postojowych. 
Na szeroko ci pobocza drogi dojazdowej = 1,50 m na wje dzie ustawi  kraw nik wtopiony. 
 
 
Przekrój konstrukcyjny nawierzchni chodników: 
- 5 cm – p yta betonowa chodnikowa ryflowana, koloru czerwonego o wymiarach  
35 x 35 x 5 cm, u ona na podsypce grubo ci 5 cm z piasku 0/2 mm o szczelinach wype nionych 
piaskiem 0/2 mm; 
- 10 cm – podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 1,50 MPa 
Kraw dzie chodników obramowano obrze em betonowym o wymiarach 8 x 30 x 100 cm, koloru 
popielatego ustawionym na awie z oporem z betonu klasy B15. 
Wzd cian portierni zaprojektowano opask  o szeroko ci 0,50 m ze wiru sortowanego 16/32 mm 

onego warstw  grubo ci 10 cm na geow ókninie o gramaturze oko o  
150 g/m2 i podsypce piaskowej grubo ci 10 cm. Obramowan  obrze em betonowym  
o wymiarach 5 x 20 x 100 cm koloru popielatego ustawionym na awie betonowej z oporem. 
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Szeroko  szczelin pomi dzy kraw nikami 0,3 cm. Szczeliny wzd  pó nocnej kraw dzi placów 
uszczelni  elastycznymi wk adkami. 
 
Wtórny modu  odkszta cenia E2 powinien wynosi : 

 na powierzchni nasypu z piasku rednioziarnistego  E2 =   80 MPa 
 na powierzchni wykopu w gruntach niespoistych  E2    80 MPa 
 na powierzchni dna wykopów w gruntach spoistych  E2    60 MPa 
 na powierzchni podbudowy      E2  200 MPa 

 
Nawierzchni  z betonu cementowego nale y wykona  w oparciu o projekt wykonawczy zawieraj cy 
plan sytuacyjny uk adu szczelin, przekroje konstrukcyjne szczelin oraz wytyczne technologiczne 
wytwarzania, transportu i uk adania nawierzchni z betonu cementowego. 
 
 
Ukszta towanie wysoko ciowe – pochylenia i odwodnienie 
Projektowan  drog  i place ukszta towane na rz dnych od 104,85 m n.p.m. do  
105,20 m n.p.m. nawi zano do pomostu wagi samochodowej, posadzek wiaty i portierni oraz do 
nawierzchni drogi dojazdowej. 
Deniwelacja uk adu drogowego wynosi 0,35 m. 
Pochylenia pod ne drogi nr 1 kszta tuj  si  w granicach od 0,43% do 3,28% na odcinku wjazdowym 
z drogi gminnej na wag  samochodow , przy jednostronnym pochyleniu poprzecznym w granicach od 
0,6% - 1,7%. 
Pochylenie pod ne placów w linii cieków kszta tuj  si  w granicach od 0,52% do 0,58% przy 
pochyleniach poprzecznych w granicach od 0,4% do 1% na placu nr 1 i 0,5% na placu nr 2. 
Wypadkowe pochylenia nawierzchni placów w kierunku wpustów wynosz  0,7% i 0,8%. Pochylenie 
poprzeczne stanowisk postojowych wynosi 1,6%, chodników 2%. 
Woda opadowa z placu nr 1 i pocz tkowego odcinka drogi nr 1 do hm 0+35,16 sp ywa  b dzie 
poprzez wpusty deszczowe do 4 studzienek ciekowych, w tym 3 na placu. Osadzenie korytka 
ciekowego w posadzce wiaty uwzgl dniono w projekcie odwodnienia. 

Woda opadowa z placu nr 2 sp ywa  b dzie ciekiem terenowym o wymiarach 60x40x15 cm do 
osadnika przed wlotem do studni kanalizacyjnej ø100 pod czonej do zbiornika na odcieki. Jeden 
wpust zbiera  b dzie wod  z powierzchni od 350,0 m2 do 650,0 m2. 
 
Wiata roz adunku odpadów 
Nawierzchnia pod wiat  betonowa szczelna, zaprojektowana jak dla ruchu ci kiego pojazdów w 
oparciu o warunek dopuszczalnego obci enia osi pojedynczej pojazdów równej 100 kN. Spadek 
nawierzchni pod wiat  w kierunku placu, na linii wiata plac, zaprojektowano odwodnienie liniowe 
zbieraj ce ewentualne odcieki z odpadów do projektowanej kanalizacji. 
 
5.7 Roboty w zakresie wznoszenia ogrodze  
W nawi zaniu do istniej cego ogrodzenia pomi dzy projektowan  stacj  a istniej cym zak adem 
zagospodarowania odpadów, ogrodzenie stacji zostanie uzupe nione i wykonane od strony 
po udniowej i po udniowo-zachodniej (pas wzd  drogi gminnej). Zaprojektowano panelowy system 
ogrodze  kratowych ze stalowych pr tów ocynkowanych, o szeroko ci panelu 2,5m i wysoko  
ogrodzenia 1,8m. Panele umocowane na zafundamentowanych w gruncie s upach co 2,5m. 
W strefie wjazdowej stacji zaprojektowano furtk  jednoskrzyd ow  oraz bram  przemys ow  
przesuwn  samono  otwieran  i zamykan  elektrycznie za pomoc  nap du umieszczonego w 

upie. Brama o szeroko ci w wietle min. 7,25m i wysoko ci 1,65m. 
 
5.8 Roboty w zakresie wykonywania pokry  i konstrukcji dachowych, k adzenie rynien 
Do prac na wysoko ciach mog  by  kierowani tylko ci pracownicy, którzy maj  zezwolenie lekarza na 
wykonywanie pracy w takich warunkach. 
Roboty zwi zane z wykonaniem konstrukcji dachowej winny by  wykonane ci le wg dokumentacji 
technicznej. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni by  wyposa eni w odpowiednie rodki 
ochrony osobistej, zw aszcza w pasy bezpiecze stwa szczególnych przypadkach, gdy zapi cie pasów 
jest niemo liwe, poni ej stanowiska roboczego nale y rozpina  siatki zabezpieczaj ce, lub montowa  
dodatkowe pomosty ochronne. 
Pomosty ochronne wzniesione powy ej 1m nad poziomem terenu nale y obarierowa . 
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W czasie pracy na wysoko ciach nie nale y dotyka adnych przewodów elektrycznych, nawet 
izolowanych. 
Wszelkie roboty ciesielskie, jak ci cie, struganie, pi owanie nale y wykonywa  poza rusztowaniem 
pomocniczym. Na rusztowaniach mo na wykonywa  jedynie ko cowe dopasowanie elementów 
konstrukcji. 
Przebywanie pracowników na rusztowaniach w czasie d ugich przerw w pracy jest niedozwolone. 
Roboty monta owe mog  by  wykonywane przez zespó  licz cy co najmniej 2 osoby. 
W czasie monta u oraz demonta u deskowa  nale y zapewni rodki zabezpieczaj ce przed 
mo liwo ci  zawalenia si  konstrukcji usztywniaj cych i rozpieraj cych. 

czne podawanie w pionie d ugich przedmiotów, a w szczególno ci desek lub bali, jest dozwolone 
wy cznie do wysoko ci 3 m. 
Roboty ciesielskie z drabin mo na wykonywa  wy cznie do wysoko ci 3 m. 
 
Dla ca ego budynku zak ada si  jednolite rynny, rury spustowe wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej, powlekanej. Nad terenem dla wszystkich rur spustowych wykona  czyszczaki eliwne 
lub podobne. 
Przy kotwieniu uchwytów do orynnowania budynku nale y uwzgl dni  grubo  ocieplenia. Podobnie w 
przypadku monta u opierzenia, parapetów. 
Wszelkie opierzenia wykonywa  zgodnie z detalami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
Pokrycie pap  termozgrzewaln : 

1. Pierwsz  warstw - papy podk adowej po  na deskowaniu.  
2. Papa termozgrzewalna mocowana do papy podk adowej przez podgrzewanie spodniej 

warstwy papy p omieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy pow okowej. 
3. Palnik powinien znajdowa  si  w odleg ci nie mniejszej ni  15cm od powierzchni papy; 

omienie palników powinny by  tak skierowane, aby równocze nie podgrzewa y pow ok  
asfaltow  do jej nadtapiania (pasmem szeroko ci ok. 10cm na ca ej szeroko ci wst gi) i 
powierzchni  izolowanego pod a (bezpo rednio przed rozwijan  pap ). 

4. Fragment wst gi papy z nadtopion  pow ok  asfaltow  nale y natychmiast docisn  
wa kiem o d ugo ci równej szeroko ci pasma papy. 

5. Szeroko  zak adów papy zarówno pod nych jak i poprzecznych w ka dej warstwie 
powinna wynosi  minimum 10cm. Zak ady kolejnych warstw powinny by  przesuni te. 

Podczas go oledzi, silnej mg y i niegu lub deszczu wykonywanie robót dekarskich musi by  
wstrzymane. 
Przy wykonywaniu prac budowlach nale y przestrzega  przepisów BHP i przeciwpo arowych 
obowi zuj cych w budownictwie przy robotach dekarskich. 
 
Budynek administracyjny: 
- pokrycie stropodachu papa zgrzewalna podk adowa plus papa zgrzewalna nawierzchniowa 
- Wszystkie opierzenia i obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej lub 

aluminiowej powlekanej w kolorze RAL9006. 
- spadek dachu 2% kszta towa  specjalnie doci tymi blokami styropianowymi EPS-100-038 

grubo ci 15cm÷45cm., kotwionymi do stropu. 
 

Wiata roz adunku odpadów 
Poszycie dachowe wykona  z blachy trapezowej ocynkowanej TR50/260, o gr. 0,75 mm, o 
wytrzyma ci 320 MPa. Mocowanie blach w dole ka dej fa dy wkr tami samogwintuj cymi z 
podk adk  neoprenow . czenie blach na zak adach przy u yciu nitów jednostronnych. Obróbki 
blacharskie nitowane, zabezpieczaj ce dach przed przeciekaniem. 
Rynny skrajne z blachy stalowej o grubo ci 1,75 mm, ocynkowane o szeroko ci 125mm. Rury 
spustowe o rednicy 90mm wykonane z rur z ocynkowanej blachy stalowej gr. 1,75 mm lub rur PCV, 

 poprowadzone na zewn trz s upów. 
 
Boksy na odpady surowcowe 
Poszycie dachowe wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej TR50/260, o gr. 0,75 mm, o 
wytrzyma ci 320 MPa. Mocowanie blach w dole ka dej fa dy wkr tami samogwintuj cymi z 
podk adk  neoprenow . czenie blach na zak adach przy u yciu nitów jednostronnych. Obróbki 
blacharskie nitowane, zabezpieczaj ce dach przed przeciekaniem. 
Rynny z blachy stalowej o grubo ci 1.75 mm, ocynkowane o szeroko ci 125mm. 
Rury spustowe o rednicy 90mm wykonane z rur z ocynkowanej blachy stalowej gr. 1.75 mm lub rur 
PCV, b  poprowadzone na zewn trz s upów. 
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5.9 Roboty murarskie 
Mury z elementów murowych systemowych z betonu komórkowego nale y wykonywa  zgodnie z 
przyj tymi zasadami sztuki  budowlanej z uwzgl dnieniem firmowych wytycznych producenta. 
 
Sposób u ycia zaprawy murarskiej powinien by  zgodny z technologi  wykonywania robót murarskich 
z zastosowaniem zapraw cienkowarstwowych. Nale y uwzgl dni  zw aszcza warunki atmosferyczne i 
rodzaj materia u, z którego wykonane s  elementy. Powinny one by  czyste i wolne od kurzu. 
Zapraw  nale y nak ada  kielni  równomiernie na poziom  p aszczyzn  wcze niej wykonanej 
warstwy. Zarówno spoiny poziome, jak i pionowe, powinny by  dok adnie wype nione zapraw . 
Grubo  spoiny powinna by  równomierna dla ca ej warstwy. Zapraw  mo na stosowa  w 
temperaturze pod a i otoczenia od +5°C do +30°C. 
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z 
obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
Budynek administracyjny: 
- ciany fundamentowe warstwowe z bloczków betonowych C20/25 o grubo ci 24cm murowane na 

zaprawie cementowo-wapiennej Rz=5,0 Mpa  
- ciany parteru powy ej izolacji poziomej zewn trzne warstwowe; warstwa wewn trzna z bloczków 

gazobetonowych odm. 700 na zaprawie klejowej murowane na gr. 24 cm, 
- cianki dzia owe na parterze murowane z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawie 

klejowej  
 
6.0, KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
6.1 Kontrola jako ci materia ów.  
Wszystkie materia y do wykonywania robót musz  odpowiada  wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musz  posiada wiadectwa jako ci wydane przez 
producenta i uzyska  akceptacj  In yniera. 
Kontrola jako ci wykonania robót z : 
- Dokumentacja Projektow   
- Specyfikacj  Techniczn   
- Polskimi lub bran owymi normami 
- Warunkami technicznymi wykonania i monta u 
- Instrukcjami monta u dostarczonymi przez Producentów 
- Poleceniami Inwestora  
 
Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami.  
Wszystkie roboty, które nie spe niaj  wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostan  odrzucone. 
Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia od norm okre lonych w specyfikacji, powinny 
by  ponownie wykonane przez Wykonawc , na jego koszt. 
Wszystkie roboty, które stwarzaj  zagro enia bezpiecze stwa pracy lub mog  takie zagro enia 
stworzy  przy dalszych pracach, powinny zosta  przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawc , 
na jego koszt. 
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego wp ywu 
na dalsze roboty i ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako .  
 
6.2 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
Kontrola jako ci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz 
podanymi powy ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w 
zakresie ci cia, gi cia i rozmieszczania zbrojenia podano poni ej: 
 
Okre lenie wymiaru Warto  odchy ki 
 
Od wymiarów siatek i szkieletów wi zanych lub 
zgrzewanych 
 
w d ugo ci elementu 
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- przy wymiarze do 1 m: 
- przy wymiarze powy ej 1 m: 
 
w rozstawie pr tów pod nych, poprzecznych i 
strzemion 
- przy rednicy d  20 mm: 
- przy rednicy d > 20 mm: 
 
w po eniu odgi  pr tów: 
 
w grubo ci warstwy otulaj cej: 
 
w po eniu po cze  (styków) pr tów: 
 

±5 mm 
±10 mm 
 
 
 
±10 mm 
±0,5 d 
 
±2 d 
 
+10 mm, - 0 mm 
 
±25 mm 

 
Betonowanie konstrukcji 
Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych (przez w asne 
lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych norm  PN-88/B-06250 i dodatkowymi 
wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In ynierowi wszystkich wyników 
bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów. 
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli 
jako ci betonu, dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  
uwzgl dniane badania przewidziane aktualn  norm  i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne 
do potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmowa : 

 badanie sk adników betonu 
 badanie mieszanki betonowej 
 badanie betonu 

Powy sze badania powinny spe nia  wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nale y rozumie  jako wymiary minimalne. 
Odchylenie p aszczyzn i kraw dzi ich przeci cia od projektowanego pochylenia: 

 na 1 m. wysoko ci      - 5 mm 
 na ca  wysoko  konstrukcji    - 20 mm 
 na s upach podtrzymuj cych stropy   - 15mm 

Odchylenia p aszczyzn poziomych od poziomu 
 na 1 m. p aszczyzny w dowolnym kierunku   - 5 mm 
 na ca  p aszczyzn      - 15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu at  o d ugo ci 2,0m. z wyj tkiem 
powierzchni podporowych: 

 powierzchni bocznych i spodnich    - +/-4 mm 
 powierzchni górnych     - +/-8 mm 

Odchylenie d ugo ci lub rozpi to ci elementów   - +/-20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego   - +/-8 mm 
Odchylenia w rz dnych powierzchni dla innych elementów  - +/-5 mm 
 
Stropy g sto ebrowe 
Kontrola jako ci powinna obejmowa : 

 sprawdzenie materia ów pod wzgl dem ich zgodno ci z aktualnymi normami, dokumentacj  
techniczn  i niniejsz  ST, 

 sprawdzenie u enia elementów stropu, 
 sprawdzenie poprawno ci wykonania zbrojenia, 
 sprawdzenie wykonania p yty z betonu. 

 
6.3 Konstrukcja stalowa 
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nast puj cym zakresie; 
- bie cej kontroli wykonawstwa w wytwórni 
- sprawdzenia stopnia czysto ci konstrukcji przed przyst pieniem do robót malarskich 
- bie cej kontroli prac monta owych 
- kontroli jako ci spawania 
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Kontrola jako ci wykonania 
1.Dostarczone na budow  elementy konstrukcji stalowej powinny by  odebrane komisyjne pod 
wzgl dem: 

 kompletno ci dostawy, 
 zgodno ci elementów z Dokumentacj  Projektow , 
 pod wzgl dem stanu technicznego, 
 zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, 
 kompletno ci dokumentacji, 
 wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane s  w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 

PN-B-06200. 
2.Do ka dej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno by  do czone przez producenta 
za wiadczenie o jako ci, stwierdzaj ce, e odpowiadaj  one wymaganiom technicznym podanym w 
odpowiednich wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3.Elementów konstrukcji nie spe niaj cych tych wymaga  nie nale y wbudowywa  w obiekty. 
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powsta e w czasie transportu lub sk adowania, nale y 
usun  przed monta em. 
Tolerancje wymiarów.  
1.W zakresie monta u konstrukcji stalowej: 
- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacj  Projektow , 
- wykonanie pomiarów sprawdzaj cych konstrukcji, sprawdzenie wielko ci odchy ek w stosunku do 

wielko ci okre lonych w projekcie 
-  sprawdzenie poprawno ci wykonania po cze , styków monta owych i kotwienia,  
- sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów cz ciowych elementów monta u 

(podlewki, regulacji, st enia itp.) 
- tolerancje i dopuszczalne odchy ki elementów stalowych wg PN-B-06200: 
 usytuowanie w planie osi s upa w poziomie stopy:   +/- 5mm 
 odleg  mi dzy s siednimi s upami:      +/- 10mm 
 po enie s upa na poziomie fundamentów i pi ter wzgl dem prostej cz cej s siednie 

fundamenty:         +/- 5mm 
 pochylenie s upa mi dzy poziomami s siednich stropów:   +/- wysoko /500 
 pochylenie s upa jednokondygnacyjnego:    +/- wysoko /300 
 po enie po czenia belki ze s upem w osi:     +/- 5mm 
 poziom belki:        +/- 10mm 
 ró nica poziomów na ko cach belek - mniejsza z warto ci: d ugo /500 lub 10mm 
 poziomy s siednich belek:       +/- 10mm 
 odleg  mi dzy s siednimi belkami:      +/- 10mm  
 poziomy s siednich stropów:       +/- 10mm 
-    dopuszczalne odchy ki szyn i belek podsuwnicowych wg PN-B-06200 
 lokalna odchy ka szyny od prostej:     poziomo  +/-1mm/2m. 
 pionowo:         +/-mm/2m. 
 ró nica poziomów szyny na d ugo ci L mi dzy podporami:   L/1000 lub 10mm 
 mimo rodowo  szyny wzgl dem rodnika:    +/-0,5 grub. rodnika  12mm 
 +/-6mm przy grub. rodnika:      < 12mm 
 nachylenie g ówki szyny do poziomu:    t = +/- 1/100arc 
 uskok w styku szyn:      0,5mm 

2.W zakresie po cze rubowych: 
- zastosowanie w po czeniach w ciwych rub, 
- jako  wyrobów rubowych, 
- przygotowania powierzchni styku, 
- sprawdzeniu szczelno ci po czenia rubowego szczelinomierzem, 
- sprawdzenie wielko ci skr cenia rubami spr aj cymi dokonuje si  w ilo ci 10% rub, a je eli 
liczba rub jest mniejsza ni  20 – dwa po czenia, 
- sprawdzenia po cze rubowych nale y dokona  zgodnie z PN-B-06200. 
3.Ka da czynno  kontroli lub odbioru musi by  przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona 
odpowiednim protoko em.   
 
6.4 Izolacja cieplna, przeciwwilgociowa i paroizolacja: 
Odbiory cz ciowe dokonywane powinny by  po zako czeniu kolejnych etapów wykonanych robót. 
Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie: 
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 jako  przygotowania pod a 
 jako ci zastosowanych materia ów 
 jako  zamocowania p yt styropianowych i z we ny mineralnej oraz pow oka izolacyjnych 
 prawid owo  ocieplenia o cie y okiennych drzwiowych 
 dok adno ci wykonania warstwy elewacyjnej 

Odbiór ko cowy powinien polega  na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji. 
Oceny technicznej robót nale y dokona  w oparciu o odbiór ko cowy przeprowadzony komisyjnie. 
Do odbioru ko cowego nale y przedstawi  wyniki wszystkich odbiorów cz ciowych oraz 
dokumentacj  techniczn  i dziennik budowy. 
 
 
6.5 Roboty w zakresie pokry  i konstrukcji dachowych 
Konstrukcja podlega kontroli w nast puj cym zakresie; 
- sprawdzenia stopnia czysto ci konstrukcji przed przyst pieniem do robót malarskich i 

impregnacyjnych 
- bie cej kontroli prac monta owy 
 
Kontrola jako ci wykonania 
Dostarczone na budow  elementy konstrukcji stalowej powinny by  odebrane komisyjne pod 
wzgl dem: 

 kompletno ci dostawy, 
 zgodno ci elementów z Dokumentacj  Projektow , 
 pod wzgl dem stanu technicznego, 
 zabezpieczenia elementów (impregnacji) 
 kompletno ci dokumentacji, 

 
Do ka dej partii dostarczonych elementów i materia ów powinno by  do czone przez producenta 
za wiadczenie o jako ci, stwierdzaj ce, e odpowiadaj  one wymaganiom technicznym podanym w 
odpowiednich wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Elementów i materia ów niespe niaj cych tych wymaga  nie nale y wbudowywa  w obiekty.  
 
6.6 Roboty murarskie  
Bie ce badania kontrolne obejmuj  sprawdzenie: 

Kszta tu i wymiarów 
Uszkodze  

sto ci obj to ciowej w stanie suchym i w stanie wilgotno ci wysy kowej 
redniej wytrzyma ci na ciskanie 

Cechowanie  
Bie ce badania kontrolne powinny by  wykonane dla ka dej przedstawionej od odbioru partii 
wyrobów. 
Tolerancja wymiarów 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od p aszczyzny nale y wykona  za pomoc  szablonu i 
przyrz dów. 
Pomiarowych z dok adno ci  do 1 mm 
Kszta t – wg Normy BN-90/66745-01. 
Wymiary – wg Normy BN-90/7645-01 
Dopuszczalne odchy ki wymiarów [mm] – wg Normy BN-90/6745-01 

ugo  < 1,5 
Wysoko  < 1,0 
Szeroko  < 1,5 
Grubo  elementu nadpro owego <1,5 

 
7.0, OBMIAR ROBÓT 
Wymagania  ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
Roboty rozliczane b  rycza towo, na podstawie protoko u odbioru. Odbioru robót dokonuje In ynier 
 
8.0, ODBIÓR ROBÓT 
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Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
8.1. Odbiór cz ciowy. 
Przy odbiorze cz ciowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w trakcie 
wykonywania robót, dane geotechniczne obejmuj ce: zakwalifikowanie odpowiedniej kategorii 
wg PN-86/B-02480, wyniki bada  gruntów, ich uwarstwie , g boko  przemarzania, warunki 
posadowienia i ochrony pod a gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wód gruntowych i 
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopie  agresywno ci rodowiska 
gruntowo – wodnego, uziarnienia warstw wodono nych, stan terenu okre lony przed 
przyst pieniem do robót przez podanie znaków wysoko ciowych reperów, uzbrojenie 
podziemne przebiegaj ce wzd  i w poprzek trasy, a tak e przekrój pod ny terenu, 
zadrzewienie 

 Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów i armatury  
 Dziennik Budowy  

 
Odbiór robót zanikaj cych obejmuje sprawdzenie: 

 pod a wzmocnionego, w tym jego grubo ci usytuowania w planie rz dnych i g boko ci 
enia 

 jako ci wbudowania urz dze  i materia ów oraz ich zgodno ci z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 

 u enia urz dzenia na pod u wzmocnionym 
 d ugo ci i rednicy przewodów oraz sposobu wykonania po czenia przewodów 
 materia ów u ytych do zasypu i stanu jego ubicia 

 
Odbiór cz ciowy polega na sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacj  
Techniczna, u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci monta u, szczelno ci oraz zgodno ci z 
innymi wymaganiami  

ugo  odcinka sieci podlegaj cego odbiorom cz ciowym nie powinna by  mniejsza ni  50m. 
Wyniki z przeprowadzonych bada  powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 
 
8.2. Obiór ko cowy 
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym 
 protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych 
 protokó  przeprowadzonego badania szczelno ci  

wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów i urz dze  
 instrukcje obs ugi 
 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnion  jednostk  geodezyjn  
 projekt powykonawczy 

 
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi : 

 zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zasadami w Dzienniku 
Budowy dotycz cymi zmian i odst p od Dokumentacji Projektowej 

 protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek 
 aktualno  Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia 
 prawid owo  i zgodno  z Dokumentacj  projektow  wbudowania urz dze  i armatury 
 protoko y bada  szczelno ci 

 
9.0, PODSTAWA P ATNO CI 
Podstawa s  ceny jednostkowe z przedmiaru robót, wyliczone przez wykonawc  przy 
sk adaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynno ci, badania i wymagania 
okre lone dla danej pozycji. Jest ona ostateczna i wyklucza mo liwo ci jakichkolwiek 
dodatkowych p atno ci. 
Nale y jasno okre li  co wchodzi w zakres ka dej ceny jednostkowej i kwoty rycza towej (robocizna, 
materia y, sprz t, transport, itp., plus koszty dodatkowe, podatek, zysk). 
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Pozosta e wymagania zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
 
10.0. NORMY I PRZEPISY ZWI ZANE 

 Warunki techniczne przy czenia do sieci wodoci gowej i elektroenergetycznej; 
 Dokumentacja geotechniczna terenu przeznaczonego pod stacj  opracowana  

w kwietniu 2010r. przez mgr in . Andrzeja Za uskiego; 
 Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym opracowana w 

kwietniu 2010r. przez geodet  uprawnionego Wies awa Lewandowskiego uzupe niona 
dodatkowymi pomiarami wysoko ciowymi do celów projektowych w lipcu 2010r. przez autora 
mapy; 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.); 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.); 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych GDDP Warszawa 2001r.; 
 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawc  
 instrukcje producentów sprz tu, maszyn, materia ów i wyrobów budowlanych 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pó n. zm. i powi zane 

rozporz dzenia 
 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodno ci" z 30.08.2002r i powi zane rozp. 
 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pó n. zm. i powi zane 

rozp. 
 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pó n. zm. i powi zane rozp. 
 Dz.U.03.169.1650 Rozporz dzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 
 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegó owych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy z 28.05.1996r 
 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 

 Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z 
pó n. zm. i powi zane rozp. 

 Dz. U. 04.150.1579 Rozporz dzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, bada  
konserwatorskich i architektonicznych, a tak e innych dzia  przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz bada  archeologicznych i poszukiwa  ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony rodowiska" z 27.04.2001r z pó n. zm. i powi zane 
rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pó n. zm. i powi zane rozp. 
 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpo arowej" z 24.08.1991r z pó n. zm. i 

powi zane rozp. 
 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pó n. zm. i  
 Dz.U.03.121.1138 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia 
zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 
pa dziernika 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
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eksploatacji niektórych urz dze  transportu bliskiego 
 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pó n. zm. 

i powi zane rozp. 
 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pó n. zm. i powi zane rozp. 
 PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne; 
 PN-75/S-965015 – Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego; 
 PN-EN 206-1:2003 - Beton cz. 1. Wymiarowanie, w ciwo ci, produkcja i zgodno  
 PN-S-96012:1997 – Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pod e z gruntu 

stabilizowanego cementem; 
 Ogólne specyfikacje techniczne GDDKiA D-05.03.04 – Nawierzchnie betonowe; 
 PN-B-06250:1998 – Beton zwyk y; 
 PN-82/B-02001 - Obci enia budowli – Obci enie sta e;  . 
 PN-82/B-02003 - Obci enia budowli – Podstawowe obci enia technologiczne i monta owe;   
 PN-B-02014:1988 - Obci enia budowli. Obci enie gruntem; 
 PN-B-03010:1983 - ciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie; 
 PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one.  
 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów 
 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej 



Grontmij Polska Sp. z o.o. 329661 
 

Dokumentacja projektowa wykonawcza stacji prze adunkowej odpadów w miejscowo ci Bardo. 
TOM XIII – STWIORB 

Strona 62 

 

IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH ST-04.00.00 
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT WYKO CZENIOWYCH W OBIEKTACH 
BUDOWLANYCH dla „Budowa stacji prze adunkowej odpadów w miejscowo ci 
Bardo gm. Wrze nia” 
 
1.0. WST P 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania w zakresie 
robót wyko czeniowych w obiektach budowlanych" odnosi si  do wymaga  technicznych dotycz cych 
wykonania i odbioru Robót w zakresie robót wyko czeniowych, które zostan  wykonane w ramach 
inwestycji pt.: „Budowa stacji prze adunkowej odpadów w miejscowo ci Bardo gm. Wrze nia” 
 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót obj tych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót b cych tematem niniejszego opracowania s  elementy wyposa enia 
technicznego, ogólnobudowlanego w zakresie pe nej realizacji budowlanej ww. przedsi wzi cia i 
oddania budynku do u ytku zgodnie z dokumentacj  projektow , Specyfikacj  Istotnych Warunków 
Zamówienia og oszon  przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a tak e ogólnie 
obowi zuj cym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i bran owymi oraz 
znajomo ci  sztuki budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególno ci obejmuj : 
Grupa Klasa Nr pozycji 

przedmiar
u 

ST-04.00.00 Wymagania w zakresie robót wyko czeniowych 
45400000
-1 

Roboty 
wyko czeniowe 
w zakresie 
obiektów 
budowlanych 
 

45410000-
4 

Tynkowanie 1[14, 36- 
37, 46-
47], 

45421000-
4 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej 1[50-55]  

45421152-
4 

Instalowanie cianek dzia owych 1.19 

45431000-
7 

adzenie p ytek 1[44-45, 
48-49] 

45432100-
5 

adzenie i wyk adanie pod óg 1[63] 

45442100-
8 

Roboty malarskie 1[38, 56-
58] 

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsz  specyfikacj  nale y rozumie  i stosowa  tylko i wy cznie w zakresie przewidzianym 
powy ej dla danego zadania inwestycyjnego oraz rozpatrywa  ze Specyfikacj  Ogóln  Warunków 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00, zawieraj  wymagania ogólne nadrz dne dla 
wszystkich specyfikacji szczegó owych. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzysz ce 

inwentaryzacja powykonawcza 
wykonanie tymczasowych przy czy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i 

innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 
1.5. Informacje o terenie budowy zawieraj ce niezb dne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
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1.6. Okre lenia podstawowe 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
2.0 MATERIA Y 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
Materia y powinny posiada wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej i spe nia  wymagania stosownych Norm polskich, bran owych i europejskich 
zharmonizowanych. Warunki sk adowania powinny by  zgodne z instrukcjami producenta, przepisami 
BHP i wymaganiami ogólnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego projektu. 
 
2.1 Tynki 
- zewn trzne- tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze bia ym i ciemnopopielatym 
- zewn trzne coko owe- masa ywiczna z kwarcem, kolor szary 
- wewn trzny- tynk gipsowy maszynowy 
 
2.2 Stolarki 

 stolarka okienna aluminowa w kolorze RAL 9006, szklenie szybami zespolonymi o 
wspó czynniki U = 1,1;  

 stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze RAL 9006 

 parapety zewn trzne wykonane blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL9006 

 
2.3 cianki dzia owe 

 z p yt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie z profili ocynkowanych szer. 100 cm; 
wn trza cianek wype nione we  mineraln  

 w pomieszczeniach mokrych ciany z p yt impregnowanych przeciwwilgociowe- tzw. 
„zielonych” 

 
2.4 P ytki ceramiczne 

 Pod ogowe- gresowe lub glazurowane o podwy szonej odporno ci na cieranie, wymiar 
30x30cm 

cienne- glazurowane 
 

2.5 Farby 
- we wn trzach farba emulsyjna lub akrylowa w kolorze bia y 
- farba zmywalna w kolorze jasnopopielatym 
- farba elewacyjne- bia a i ciemnopopielata 

 
3.0, SPRZ T 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
Zalecany sprz t: 

uraw samochodowy 
 Wyci g 
 Ci gnik ko owy samochód skrzyniowy 5t 

 
4.0 TRANSPORT 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
Masy tynkarskie i zaprawy klejowe: 
Masy nale y transportowa  i przechowywa  w temperaturze 5º - 25ºC.  
Sucha mieszanka zaprawy powinna by  pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. 
Ka dy worek powinien posiada  nadruk lub etykiet , zawieraj ce, co najmniej dane jw. Sucha 
mieszank  w czasie przechowywania nale y chroni  przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
W czasie transportu such  mieszank  nale y chroni  przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
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Sk adowanie powinno odbywa  si  w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na paletach, 
przez okres max 6 miesi cy. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa. 
Stolarka powinna by  dostarczona na budow  w stanie ostatecznie wyko czonym. Podczas 
transportu i sk adowania na budowie nie powinny doznawa  uszkodze , odkszta ce , a w przypadku 
stolarki drewnianej- zawilgocenia. 
 
Farby. 
Farby powinny by  dostarczone na budow  w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W czasie 
transportu i sk adowania na budowie nale y zabezpieczy  je prze wp ywami wysokiej temperatury, 
wilgoci oraz nas onecznienia. 
 

ytki ceramiczne i gresowe. 
Transport p ytek powinien odbywa  si  w opakowaniach producenta, zabezpieczonych przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zawilgoceniem. Zaprawy klejowe i masy do spoinowania 
przewozi  zapakowane fabrycznie przez producenta, szczególnie zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.  
 
Przy transporcie nale y zachowa  przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpiecze stwa ruchu 
przy przewozie materia ów niebezpiecznych na drogach publicznych.  
Wszelkie materia y nale y w czasie transportu zabezpieczy  przed uszkodzeniami mechanicznymi, a 
tak e przechowywa  z dala od ród a ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczaj cych 
je przed nas onecznieniem i wp ywami atmosferycznymi.  
Wyroby na paletach aduje si  i roz adowuje jedynie mechanicznie. Palety nale y ustawia ci le 
jedna obok drugiej, równomiernie na ca ej powierzchni. Palety powinny by  tak ustawione, aby by  
mo liwy ich wy adunek obustronny. 
Dostawca powinien dostarczy  odbiorcy informacj  w j zyku polskim dotycz ce warunków 
przechowywania materia ów 
 
5.0, WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
5.1 Tynkowanie (45410000-4) 
Przed przyst pieniem do robót tynkowych musz  by  uko czone wszystkie roboty zwi zane z 
wykuwaniem otworów, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o cie nice drzwiowe i 
okienne, a tak e wszystkie elementy konstrukcyjne oraz uko czone roboty instalacyjne. Wype nienia 
bruzd i przebi  wykonywa  min. 3 dni przed rozpocz ciem prac tynkarskich. Nie tynkowa  przerw 
wynikaj cych z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych. 
Tynki wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5st.C. 
Spoiwa, kruszywa i woda dla tynków powinny odpowiada  normie. Tynki wykonywa  bezwzgl dnie 
zgodnie z technologi  producenta. 
Elementy metalowe do otynkowania nale y okry  siatk . Powinna ona pokry  ca  powierzchni  i by  
mocno przywi zana drutem. 
Wyprawy tynkarskie z tynków mineralnych, nienasi kliwych i o odpowiedniej paroprzepuszczalno ci.  
Masy tynkarskie dostarczane s  w postaci gotowej, suchej mieszanki. Przygotowanie mieszanki 
polega na wsypaniu ca ej zawarto ci worka do odmierzonej, ka dorazowo tej samej ilo ci wody (ok. 5- 
5,25l) i dok adnym wymieszaniu mieszad em wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materia  jest 
gotowy do u ycia po 5- 10min. oraz ponownym wymieszaniu. 
Zapraw  tynkarsk  narzuca si  r cznie na zwil one pod e. Przy tynkowaniu w wysokich 
temperaturach pod e powinno by  intensywnie zwil one przy pomocy w a gumowego.  
Materia  nale y naci gn  na pod e rozprowadzaj c go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy stalowej g adkiej. Nadmiar tynku ci gn  równie  pack  stalow  g adk  do warstwy o 
grubo ci ziarna. Zdejmowany materia  odk ada  do pojemnika roboczego- po przemieszaniu nadaje 
si  do dalszego u ycia. Wydobycie danej struktury przy pomocy p askiej pacy z tworzywa 
sztucznego poprzez zatarcie wie o na onego materia u. 
Czas otwarty pracy (od naci gni cia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z regu y ok. 5 do 30 minut. Zale y g ównie od 
temperatury powietrza i pod a, wilgotno ci, nas onecznienia oraz wiatru. 
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Przy zastosowaniu ró nych kolorów mas na cianie do ich czenia nale y u ywa  specjalnej ta my, 
dla uzyskania wyra nej granicy kolorów. 
Roboty tynkarskie nale y prowadzi  w temp. 5º - 25ºC, przy braku opadów atmosferycznych, silnego 
wiatru i du ego nas onecznienia. 
Przed przyst pieniem do robót tynkowych musz  by  uko czone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone o cie nice drzwiowe i 
okienne oraz meble wbudowane. 
 
Budynek administracyjny: 
- Budynek po wykonaniu ocieplenia w metodzie lekkiej-mokrej otynkowa  tynkiem mineralnym 
cienkowarstwowym i malowa  farbami elewacyjnymi w kolorze bia ym oraz ciemnopopielatym. 
- Cokó  z mas ywicznych z kwarcem w kolorze szarym. 
- Wszystkie ciany murowane i sufity tynkowa  od wewn trz tynkiem gipsowym maszynowym. 
 
5.2 Stolarka budowlana 
Wszelkie roboty wykonywa  zgodnie z Polskimi Normami i wiadectwami dopuszczenia dla 
materia ów. 
Odbioru prac dokonywa  na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-monta owych. 
Monta  o cie nic drzwiowych i okiennych nale y wykona  przed po eniem tynków. 
Przed zamówieniem stolarki nale y sprawdzi  czy wymiary otworów s  zgodne z projektem i 
obowi zuj cymi normami. 

cie nice drewniane osadza  z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadpro u po 
1- 1,5cm. Luzy na wbudowanie w drzwiach zewn trznych wej ciowych powinny by  uszczelnione wg 
zasad przewidzianych dla okien. Drzwi wewn trzna uszczelnia  si  rozpr  piank  poliuretanow , 
we  mineraln  lub wat  szklan . 
Stolarka okienna powinna uzyska  pozytywn  ocen  stwierdzaj  przydatno  do stosowania w 
budownictwie w postaci: certyfikatu na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zosta a zapewniona 
zgodno  z kryteriami technicznymi okre lanymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych 
oraz stosownych przepisów, - deklaracj  zgodno ci z w ciw  norm , b  aprobat  techniczn , 
je eli dany wyrób nie jest obj ty certyfikatem na znak bezpiecze stwa. 
Przy montowaniu okien nale y zwróci  uwag  na prawid ow  kolejno  szk a. 
Szyby powinny by  czyste i nie zarysowane. 
Przed ca kowitym zamontowaniem stolarki nie nale y odkleja  folii zabezpieczaj cej. 
W przypadku monta u stolarki ognioszczelnej nale y zwróci  szczególna uwag  na brak uszkodze  
mechanicznych, szczególnie w uszczelkach. 
Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odby  si  zgodnie z zaleceniami producenta przy 
zastosowaniu atestowanych materia ów ognioodpornych. 
Zabezpieczy  stolark  przed uszkodzeniem i otwarciem si  skrzyde  podczas transportu. 
Do monta u okien skrzyd a nale y zdj . W czasie wykonywania uszczelnie  przy u yciu pianek 
poliuretanowych oraz kitów oraz podczas prowadzenia robót malarsko- tynkarskich okna musz  by  
os oni te foli  i ochronn  ta  malarsk . Przed w ciwym zamocowaniem o cie nic  nale y 
zablokowa  w o cie u za pomoc  klinów monta owych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych 
cisków monta owych. 

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by  zachowane jednakowe luzy przy 
stojakach nadpro u, a w o cie u z w garkiem równie  luz przy p aszczy nie w garka. Próg 

cie nicy podeprze  klinami lub klockami podporowymi, które zostan  na sta e. Punkty wst pnego 
mocowania o cie nicy powinny by  rozmieszczone przy naro ach o cie nicy, aby nie spowodowa  
wygi cia elementów o cie nic. Do zamocowania o cie nicy w o cie u stosowa  kotwy, tuleje 
rozpierane lub specjalne wkr ty, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Rodzaj czników, ich wymiary i rozstaw powinny by  tak dobrane, aby spe nia y wymogi 
bezpiecze stwa uwagi na obci enia, jakie wyst puj  w eksploatacji okien. 
Szczelin  mi dzy ram  o cie nicy, a o cie em nale y wype ni  materia em uszczelniaj cym. Materia  
uszczelniaj cy powinien by  elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiarów szczelin. 
Wype nienie powinno by  mo liwie pe ne w kierunku grubo ci o cie nicy i ci e na obwodzie okna. 
Zamontowane o cie nice nale y uszczelni  zgodnie z wybran  technologi . 
 
Budynek administracyjny: 
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- Stolarka okienna i drzwi zewn trzne z profili aluminiowych w kolorze RAL9006. Szklenie szybami 
zespolonymi o wspó czynniki U = 1,1. 

 
5.3 Instalowanie cianek dzia owych 
Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zosta y opisane polsk  norm  bran ow  nr BN-86/6743-02. 

cian  budowan  systemu cian z p yt gipsowo-kartonowych stanowi samono na konstrukcja 
zespolona, powsta a na skutek trwa ego po czenia lekkiego rusztu stalowego z obustronn  ok adzin , 
wykonan  z p yt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z kszta towników „U” 
przytwierdzonych do pod ogi i istniej cego stropu oraz z ustawionych pionowo kszta towników „C”. 
Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zale no ci od 
wymiarów poprzecznych zastosowanych profili). Kszta towniki „U” mocowane s  do pod ogi i stropu 
przy pomocy gwo dzi wstrzeliwanych lub rozporowych ko ków wbijanych. Rozstaw mi dzy 
elementami mocuj cymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia w ciwo ci akustycznych przegrody, 
pod profile „U” podk ada si  ta  g usz  z tworzywa spienionego. Pomi dzy zamocowane do 
stropu i pod ogi profile „U” wstawiane s  s upki z profili „C”. Rozstawia si  je dok adnie co 600 mm (w 
szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile „C” nie s  trwale czone z profilami „U”. Obustronne, 
zewn trzne pokrycie cianki wykonuje si  z p yt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) 
nak adanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. po . decyduj  o 
rodzaju zastosowanej p yty. D ugo ci mocowanych p yt nale y dobiera  do wysoko ci pomieszczenia. 
Mocowanie p yt do rusztu odbywa si  przy pomocy samo nawiercaj cych si  blacho wkr tów. 
Pionowe spoiny mi dzy p ytami wype nia si  gipsem szpachlowym. Po enie ta my zbroj cej na 
po czeniach mi dzy p ytami zabezpiecza je podczas pó niejszej eksploatacji przed p kni ciami. Po 
dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje si  jednolit  g adk  powierzchni  
pod malowanie lub ok adanie p ytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych 
wn trze cianki mo na wype ni  we  mineraln . W zale no ci od rodzaju zastosowanego 
kszta townika mo na wznosi cianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysoko ci od 2,75 
do 6,0 m. 
Budynek administracyjny: 

cianki dzia owe z p yt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych 
szer.100m z wype nieniem we  mineraln . W pomieszczeniu umywalni oraz pomieszczeniu 
suszenia odzie y roboczej p yty w wersji wodoodpornej „zielone” 
 
5.4 K adzenie p ytek 
Wszelkie roboty wykonywa  zgodnie z Polskimi Normami i wiadectwami dopuszczenia dla 
materia ów. 
Odbioru prac dokonywa  na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-monta owych. 
Roboty wykonywa  zgodnie z dokumentacj  opisow  i rysunkow . 

ytki przykleja  odpowiednimi, gotowymi zaprawami klej cymi, rozprowadzanymi na podk adzie pac  
bat . Grubo  warstwy dostosowa  do rozmiaru p ytek. Zapraw  dobra  tak, aby zapewnia a 

odpowiedni  elastyczno  zwi zan  ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi. 
Pod a gruntowa  emulsj  pod zaprawy. 

ytek nie uk ada  na styk, lecz ze spoin  min. 1-2mm specjalistyczn  fug  (stosowa  odpowiednie 
krzy yki dystansowe). Fugowanie wykona  po up ywie, okre lonego przez producenta zaprawy 
klejowej, czasu od u enia p ytek. Do spoinowania stosowa  gotowe masy spoinowe przeznaczone 
do stosowania na zewn trz. 
Zabrudzenia posadzki powsta e w trakcie wykonywania prac niezw ocznie usuwa  wilgotn  g bk . Po 
zako czeniu robót posadzki zmywa  gotowymi preparatami do usuwania zanieczyszcze . 
 
Budynek administracyjny: 
W pomieszczeniu umywalni na cianach p ytki glazurowane do sufitu. 
Na cianie w rejonie szafek u  fartuch z p ytek glazurowanych wys. 60 cm nad blatem szafek 
kuchennych, kolorystyka wg wskaza  Inwestora. 
 
5.5 Roboty malarskie 
Wszelkie roboty malarskie wykonywa  zgodnie z Polskimi Normami i wiadectwami dopuszczenia dla 
materia ów. 
Odbioru prac dokonywa  na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 
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zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-monta owych. 
Roboty malarskie budowlane obejmuj  malowanie zwyk e i wysokojako ciowe wykonywane w 
warunkach normalnych i specjalnych r cznie lub mechanicznie. 
Roboty malarskie powinny by  wykonane zgodnie z zatwierdzon  dokumentacj  opisow  i rysunkow . 
Przed przyst pieniem do robót malarskich nale y wyrówna  i wyg adzi  powierzchni  przeznaczon  
do malowania przez usuni cie zag bie  i wzniesie , naprawi  uszkodzenia, wykona  szpachlowanie i 
szlifowanie. Powierzchni  zagruntowa . 
Malowanie wykonywa  po wyschni ciu tynków.  

ciwe malowanie konstrukcji stalowych wykonywa  po ostatecznym umocowaniu wszystkich 
elementów konstrukcyjnych. 
Powierzchnia tynku powinna by  pozbawiona p kni , powinna odpowiada  Polskim Normom, nie 
mo e by  zanieczyszczona. 
Powierzchnia konstrukcji stalowych przeznaczonych do malowania powinna by  równa, bez wgi , 
wg bie  lub wypuk ci oraz odstaj cych brzegów, pozbawiona rdzy. 
Podk ady pod pow ok  malarsk  powinny by  dostosowane do rodzaju malowania, warunków 
zastosowania i rodzaju pod a. 
Roboty malarskie powinny by  wykonywane w temperaturze powy ej 5st.C. 
 
Budynek administracyjny: 

ciany i sufity nie ob one p ytkami od poziomu 210 cm od posadzki (góra drzwi) malowa  po 
otynkowaniu farb  emulsyjn  lub akrylow  do wn trz w kolorze bia ym. 
Do poziomu 210 cm od posadzki wykona  lamperie farb  zmywaln  w kolorze jasnopopielatym. 
 
 
6.0, KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
6.1 Tynkowanie  
Kontroli podlega przygotowanie powierzchni do tynkowania oraz sposób na enia kolejnych warstw. 
Kontrola jako ciowa wykonanych tynków powinna obejmowa  sprawdzenie atestów jako ci u ytych 
materia ów. Je eli jako  materia ów nie jest potwierdzona za wiadczeniem lub atestem, nale y 
przeprowadzi  badania laboratoryjne, zgodnie z wymaganiami norm. Wymagania dla tynków 
cienkowarstwowych zosta y opisane PN-91/B-10105 „Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych 
wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania.” 
 
6.2 Stolarka budowlana 
Badania kontrolne stolarki powinny obejmowa  zgodno  z aprobat  techniczn  i dokumentacj  
indywidualn  oraz zgodno  z zamówieniem. Ponadto nale y kontrolowa  odchylenia od pionu 
montowanych o cie nic drzwiowych oraz sposób otwierania i zamykania skrzyde . 
 
6.3 Instalowanie cianek dzia owych 
Sprawdzeniu podlega jako  zamontowania cianek oraz zgodno  z dokumentacj  projektow . 
Sprawdzenie powierzchni p yty GKF i GKFI (I gatunku): 

 p yta musi by  g adka, bez uszkodze  kartonu, naro ników i kraw dzi, bez p kni  
 karton powinien by  z czony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwa  

si  nie powoduj c odklejania si  od rdzenia 
 sprawdzenie wymiarów – odchy ki: 

grubo  (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm 
szeroko  (I gatunek) dla 1200 ±3 mm 

ugo  (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm 
 sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licowa  si  z powierzchni  

siaduj cych p yt, w obr bie spoiny karton nie mo e by  uszkodzony 
 sprawdzenie czy wszystkie instalacje zosta y wykonane przed za eniem p yt 
 sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi suchych tynków, nale y 

przeprowadzi  za pomoc  ogl dzin zewn trznych oraz przyk adania w dwu prostopad ych 
kierunkach aty kontrolnej o d ugo ci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar 
prze witu pomi dzy at  a powierzchni  suchego tynku powinien by  wykonywany z 
dok adno ci  do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte s  w poni szej tabeli: 
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odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

aszczyzny i 
odchylenia kraw dzi od 
linii prostej 

odchylenia powierzchni i kraw dzi od kierunku odchylenie 
przecinaj cych si  

aszczyzn od k ta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie wi ksze ni  2 mm i 
w liczbie nie wi kszej 
ni  
2 na ca ej d ugo ci aty 
kontrolnej o d . 2 m 

nie wi ksze ni   
1,5 mm/1 m i ogó em 
nie wi cej ni  3 mm w 
pomieszczeniach do  
3,5 m wysoko ci, oraz 
nie wi cej ni  4 mm w 
pomieszczeniach 
powy ej 3,5 m 
wysoko ci 

nie wi ksze ni   
2 mm/1 m i ogó em 
nie wi cej ni  3 mm 
na ca ej powierzchni 
ograniczonej 
cianami, belkami, itp. 

nie wi ksze ni  2 mm 

 
 
6.4 K adzenie p ytek  
Kontroli podlega przygotowanie powierzchni oraz sposób na enia i odpowiednia kolejno  warstw. 
 
6.5 Roboty malarskie  
Kontroli podlega przygotowanie powierzchni do malowania oraz sposób na enia kolejnych warstw. 
 
7.0, OBMIAR ROBÓT 
Wymagania  ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
Roboty rozliczane b  rycza towo, na podstawie protoko u odbioru. Odbioru robót dokonuje In ynier 
 
8.0, ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
Odbioru prac dokonywa  na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-monta owych.  
 
8.1 Tynkowanie  
Podczas odbioru nale y sprawdzi : 
• atestacje i za wiadczenia o jako ci dostarczonych materia ów 
• wygl d zewn trzny tynku:  
• powinien by  jednolity, 
• masa tynkarska równomiernie roz ona na ca ej powierzchni, bez widocznych prze witów 
pod a, 
• niedopuszczalne jest wyst powanie plam, sp ka , ubytków, oraz pylenia powierzchni. 
• grubo  tynku powinna odpowiada  zalecanej przez producenta masy 
• przyczepno  tynku do pod a  
• jako  wyko czenia tynków na naro nikach, obrze ach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych; 
Tynki powinny zosta  zbadane nie pó niej ni  6 miesi cy od daty uko czenia robót tynkarskich. 
Sprawdzenie zgodno ci wykonania tynku z projektem nale y dokona  poprzez ogl dziny zewn trzne 
barwy i faktury. Tynk nie mo e mie  wykwitów i sp ka . 

adko  i brak pylenia nale y sprawdzi  poprzez potarcie powierzchni d oni . 
Sprawdzenie grubo ci tynku wykonuje si  w pi ciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni 
maj cej nie wi cej ni  5 000 m2. Próbki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zosta  wyci te w taki 
sposób, aby zosta o ods oni te, lecz nieuszkodzone pod e. Pomiar grubo ci wykonuje si  z 
dok adno ci  do  
1 mm, a za grubo  przyjmuje si redni  z pi ciu próbek. 
Sprawdzenie przyczepno ci nale y przeprowadzi  przez opukiwanie lekkim m otkiem drewnianym – 
brak g uchego odg osu wiadczy o dobrej przyczepno ci tynku, w innych przypadkach nale y okre li  
przyczepno  wg PN-B-04500. 
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Sprawdzenie jako ci wyko czenia tynku na naro ach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nale y 
przeprowadzi  wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i kraw dzi zgodnie z PN-B-10100. 
Odbierany tynk nale y uzna  za zgodny z wymaganiami normy, je eli wszystkie badania dadz  wynik 
dodatni. Je eli jedno z bada  da wynik ujemny tynk uznaje si  za niezgodny z wymaganiami, taki tynk 
nie mo e zosta  przyj ty. 
 
8.2 Stolarki budowlane 
Komisja odbioru ocenia: zgodno  stolarki z dokumentacj , jako  u ytej stolarki, prawid owo  
zamontowania stolarki, szczelno  stolarki, wygl d i dok adno  zamontowania. 
Zaleca si  przeprowadzenie odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w dwóch etapach: 
1) w ramach odbioru robót ulegaj cych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progów, 
zamocowania o cie nic, uszczelnienie luzów) 
2) po wbudowaniu 
Przy wbudowywaniu drzwi i okien nie powinno doj  do zmiany cech geometrycznych o cie nic, 
uszkodze  mechanicznych i trwa ych zabrudze  ram, szyb i oku . 
 
8.3. Instalowanie cianek dzia owych 
Podczas odbioru nale y sprawdzi  m. in.: 
• atestacj  dostarczonych elementów, 
• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, 
przesuni cie w poziomie ±3 mm), 
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
• sprawdzenie prawid owego wykonania spoin na stykach p yt, 
• sprawdzenie wichrowato ci powierzchni. 
• p yta musi by  g adka, bez uszkodze  kartonu, naro ników i kraw dzi, bez p kni  
• karton powinien by  z czony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwa  si  nie 
powoduj c odklejania si  od rdzenia 
• sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licowa  si  z powierzchni  s siaduj cych 

yt, w obr bie spoiny karton nie mo e by  uszkodzony 
 
8.4 K adzenie p ytek  
Odbioru robót dokonywa  na podstawie projektu posadzki lub pod ogi, odpowiednich norm 
dotycz cych materia ów i odpowiednich bran . 
Pod a odbiera  okre laj c zgodno  wykonanych robót z projektem pod wzgl dem rodzaju u ytego 
materia u, grubo ci warstw( dok adno  do 5mm na ka de 20m2 pod a) i równo ci pod a. 
Odbiór pod ogi lub posadzki obejmuje: 

okre lenie rodzaju u ytych materia ów, 
okre lenie grubo ci poszczególnych warstw (z dok adno ci  5%), 
okre lenie wygl du zewn trznego pod ogi lub posadzki pod wzgl dem równo ci, 
okre lenie szeroko ci i prostolinijno ci spoin ( szeroko  sprawdza  miark  z dok adno ci  

0,5mm, 
natomiast prostolinijno  sprawdza  wzrokowo lub sznurem z tolerancj  3mm, 
okre lenie staranno ci wyko czenia posadzek  
okre lenie odporno ci chemicznej materia ów. 

 
8.5 Roboty malarskie 
Odbiór wykonuje si  przed przyst pieniem do malowania, w czasie malowania (po przygotowaniu 
powierzchni, po pomalowaniu ka dej warstwy) oraz po uko czeniu malowania na danym obiekcie lub 
jego cz ci. 
Badanie powierzchni tynku nale y wykonywa  po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia. 
Badanie podk adów przeprowadza  nie wcze niej ni  po 2 dniach od daty uko czenia. 
Badanie pow ok przeprowadza  nie wcze niej ni  po 7 dniach od dnia uko czenia robót. 
Badania techniczne przeprowadza  przy temperaturze powietrza min +5st.C. 
Je eli badania pod y, materia ów, podk adów i pow ok dadz  wynik dodatni, roboty nale y uzna  za 
wykonane poprawnie. 
Je eli cz  bada  da wynik ujemny, nale y ustali  czy: 
• ca kowicie lub cz ciowo odrzuci  zakwestionowane roboty, 
• poprawi  wykonane niew ciwie roboty i po poprawieniu przedstawi  do powtórnych bada . 
Typowe usterki malarskie: 
• prze wiecanie spodnich warstw, 
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• lady p dzli na powierzchni pow oki, 
• plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie, 
• matowe plamy na powierzchni pow oki, 
• sfa dowanie pow oki malarskiej, 
• odspojenia i uszczenia oraz zmiany barw pow oki. 
 
9.0. PODSTAWA P ATNO CI  
Podstawa s  ceny jednostkowe z przedmiaru robót, wyliczone przez wykonawc  przy 
sk adaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynno ci, badania i wymagania 
okre lone dla danej pozycji. Jest ona ostateczna i wyklucza mo liwo ci jakichkolwiek 
dodatkowych p atno ci. 
Nale y jasno okre li  co wchodzi w zakres ka dej ceny jednostkowej i kwoty rycza towej (robocizna, 
materia y, sprz t, transport, itp., plus koszty dodatkowe, podatek, zysk). 
 
Pozosta e wymagania zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
10.0. NORMY I PRZEPISY ZWI ZANE 

Warunki techniczne przy czenia do sieci wodoci gowej i elektroenergetycznej; 
Dokumentacja geotechniczna terenu przeznaczonego pod stacj  opracowana  

w kwietniu 2010r. przez mgr in . Andrzeja Za uskiego; 
Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym opracowana w 

kwietniu 2010r. przez geodet  uprawnionego Wies awa Lewandowskiego uzupe niona 
dodatkowymi pomiarami wysoko ciowymi do celów projektowych w lipcu 2010r. przez autora 
mapy; 

Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.); 

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawc  
Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pó n. zm. i powi zane 

rozporz dzenia 
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodno ci" z 30.08.2002r i powi zane rozp. 
Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pó n. zm. i powi zane 

rozp. 
Dz U. 03.120 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunków i 

trybu post powania dotycz cego rozbiórek oraz zmiany sposobu u ytkowania obiektu 
budowlanego 

Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pó n. zm. i powi zane rozp. 
Dz.U.03.169.1650 rozporz dzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 
Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegó owych zasad szkolenia w 

dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy z 28.05.1996r 
Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych 
Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. rodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie nale y 

spe ni  przy 
wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla rodowiska wodnego. 
Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pó n. 

zm. I powi zane rozp. 
Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony rodowiska" z 27.04.2001r z pó n. zm. i powi zane 

rozp. 
Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pó n. zm. i powi zane rozp. 
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpo arowej" z 24.08.1991r z pó n. zm. i powi zane 

rozp. 
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Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pó n. zm. I 
powi zane rozp. 

Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pó n. zm. i powi zane rozp. 
normy polskie, bran owe i europejskie zharmonizowane 
PN-EN ISO 10077-1:2002 W ciwo ci cieplne okien, drzwi i aluzji. Obliczanie wspó czynnika 

przenikania ciep a. Cz  1: Metoda uproszczona 
PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady u ytkowania, 

konserwacji i napraw. 
PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery – Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc  

ochronnych systemów malarskich. Cz  2: Klasyfikacja rodowisk 
PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery – Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc  

ochronnych systemów malarskich. Cz  3: Zasady projektowania 
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery – Oznaczenia grubo ci pow oki 
PN-ISO 4628 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia pow ok lakierowych – Okre lenie 

intensywno ci, ilo ci i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia (wszystkie arkusze) 
PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamkni cia awaryjne do wyj  uruchamiane 

klamk  lub p ytk  naciskow  - Wymagania i metody bada  
PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

yteczno ci publicznej. Wymagania.” 
PN-B-02151-03:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem pomieszcze  budynkach 

oraz izolacyjno  akustyczna elementów budowlanych 
PN-EN 13813:2003 (U) Podk ady pod ogowe oraz materia y do ich wykonania - Materia y - 

ciwo ci 
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V.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH ST-04.00.00 
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH 
dla inwestycji pt. „Budowa stacji prze adunkowej odpadów w miejscowo ci 
Bardo gm. Wrze nia” 
 
 
1.0. WST P 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego 
Specyfikacja Techniczna ST-04.00.00 - Wymagania w zakresie robot budowlanych odnosi si  odnosi 
si  do wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które zostan  wykonane w 
ramach inwestycji pt. „Budowa stacji prze adunkowej odpadów w miejscowo ci Bardo gm. Wrze nia” 
 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót obj tych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót b cych tematem niniejszego opracowania s  roboty budowlane w zakresie 
pe nej realizacji budowlanej przedsi wzi cia i oddania obiektów zgodnie z dokumentacj  projektow , 
Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia og oszon  przez Inwestora w ramach procedury 
przetargowej, a tak e ogólnie obowi zuj cym prawem polskim i europejskim, polskimi normami 
technicznymi i bran owymi oraz znajomo ci  sztuki budowlanej. 
 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególno ci obejmuj : 
 
Grupa Klasa Kategoria robót Nr pozycji 

przedmiaru 
ST-05.00.00 Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych 
45231300-
8 

Roboty 
budowlane w 
zakresie 
budowy 
wodoci gów i 
ruroci gów do 
odprowadzania 
cieków 

 

45231300-
8 

Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodoci gów i ruroci gów do odprowadzania 
cieków 

 

1[67-68, 
89- 99], 
7[1-38], 

45232400-
6 

Roboty 
budowlane w 
zakresie kana ów 
ciekowych 

 

45232440-
8 

Roboty 
budowlane w 
zakresie 
budowy 
ruroci gów do 
odprowadzania 
cieków 

 

1[69-88], 
3.8, 7[39-
43], 7[55-
69], 

45232452-
5 

Roboty 
odwadniaj ce 
 

4.20, 4[31-
32], 5.18, 
7[44- 54], 
8[1-2] 

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsz  specyfikacj  techniczn  nale y rozumie  i stosowa  tylko i wy cznie w zakresie 
przewidzianym powy ej dla danego zadania inwestycyjnego, razem z Ogóln  Specyfikacj  
Techniczn  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. zawieraj  wymagania ogólne 
nadrz dne dla wszystkich specyfikacji szczegó owych. 
Niezale nie od postanowie  Warunków Szczególnych normy pa stwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych b  stosowane przez Wykonawc  w j zyku polskim. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzysz ce 
- inwentaryzacja powykonawcza 
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- wykonanie tymczasowych przy czy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 
mediów potrzebnych Wykonawcy 
 
1.5. Informacje o terenie budowy zawieraj ce niezb dne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
1.6. Okre lenia podstawowe 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
Poj cia ogólne 
Sie  wodoci gowa  - ruroci g wraz z niezb dnym uzbrojeniem s cy do transportu wody. Sk adaj  
si  na niego rury, z cza, kszta tki i niezb dne uzbrojenie 
Uzbrojenie przewodu – urz dzenia zainstalowane na przewodzie nie b ce po czeniami, 
kszta tkami, s ce do celów regulacyjnych, zabezpieczaj cych, pomiarowych, czerpalnych i 
steruj cych. 

ze  monta owy – miejsce, w którym nast puje rozga zienie odcinków przewodów lub 
instalowanie elementów uzbrojenia. W sk ad w a wchodz  mi dzy innymi kszta tki, z cza, elementy 
uzbrojenia. 
Studzienka wodomierzowa – obiekt in ynierski wyst puj cy na sieci wodoci gowej przeznaczony do 
zainstalowania elementów uzbrojenia 
Blok podporowy – betonowy fundament pod elementy eliwne uzbrojenia  
Blok oporowy – betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi 
przemieszczeniami                       
Przy cze wodoci gowe – ruroci g przeznaczony do doprowadzenia wody do odbiorcy 
 
 
2.0. MATERIA Y 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
Przy wykonywaniu robót instalacyjnych nale y stosowa  wy cznie materia y, wyroby, urz dzenia, 
armatur  dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP, dozoru technicznego i wymogów sanitarnych. 
 
2.1. Roboty w zakresie sieci i instalacji wodoci gowej 
2.1.1 Ruroci gi 
- ruroci gi i uki segmentowe PE100, SDR17, PN10 o rednicach zgodnych z cz ci  rysunkow  
projektu 
- armatura z eliwa sferoidalnego 
- tuleje ko nierzowe z ko nierzami stalowymi galwanizowanymi  
- po czenia ko nierzowe wyposa one w uszczelki z wk adkami metalowymi 
 
2.1.2 Studnia wodomierzowa 
- z prefabrykowanych elementów elbetowych  
- stopnie z azowe kana owe (klamry), zabezpieczone tworzywem przed po lizgiem, rozmieszczone w 
pionie, co 25 cm, w odleg ci 15 cm od ciany studni.   
- por cz wykonana z pr ta stalowego ocynkowanego rednicy 30mm, zamontowan  w pokrywie 
studni ok. 10 cm pod w azem; 
- w az wej ciowy do studni z eliwa sferoidalnego, okr y o rednicy DN800, zatrzaskowy z 
przegubem kulistym, wyposa ony w fabrycznie montowany zamek zabezpieczaj cy przed kradzie  i 
dost pem osób niepowo anych 
- armatura z wodomierzem i zaworem antyska eniowym  
 
2.1.3 Hydrant 
- hydrant naziemny DN80 
- z mi kkim uszczelnieniem grzyba z dwiema nasadami na w e 75 
- pomalowany farb  epoksydow  o grubo ci warstwy min. 250 mm wraz z zewn trzn  warstw  farby 
w kolorze czerwonym 
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- korpus hydrantu - kolumna, g owica, grzybek, ko nierz, stopa – z eliwa sferoidalnego GGG 40 lub 
GGG50; pokrywy nasad – z eliwa szarego GG 25 z zabezpieczeniem antykradzie owym (stalowa 
linka lub stalowy cuch) lub aluminium 
- t ok uszczelniaj cy - z eliwa sferoidalnego GGG 40, ca kowicie pokryty gum ; wrzeciono 
monolityczne, trzpie  uruchamiaj cy - ze stali nierdzewnej, nakr tka wrzeciona, tulejka, pier cienie - z 
mosi dzu 
- odwodnienie hydrantu przy jego pe nym zamkni ciu - w innych po eniach grzyba ca kowicie 
szczelne 
 
2.1.4. Pozosta e elementy sieci wodoci gowej 
- zasuwy - ko nierzowe z eliwa sferoidalnego, na ci nienie nominalne PN10, z mi kkim 
uszczelnieniem klina 
- armatura, kszta tki - ko nierzowe z eliwa sferoidalnego, na ci nienie nominalne PN10 - zewn trz i 
wewn trz pow oka z farby epoksydowej, nak adanej metod  proszkow .  
- skrzynki uliczne do zasuw wykonane z eliwa (korpus + pokrywa), pokrywy z trzpieniem.  Pod 
skrzynk  zamontowana p yta podk adowa dla zapewnienia stabilno ci ustawienia obudów 
teleskopowych. Na powierzchni terenu skrzynk  zabezpieczy  prefabrykowan  p yt  zbrojon  o 
wymiarach w rzucie 0,5x0,5m, grubo ci 0,07m wykonan  z betonu C30/37. 
 
2.1.5 Instalacja wewn trzna 
-  zimna woda- rury polipropylenowych PP-R typ3, SDR11, PN10 oraz kszta tki rozga ne 
polipropylenowe PN25 
-  ciep a woda- rury PP-R typ3, SDR7,5 PN16 
-  elektryczny ci nieniowy zbiornikowy podgrzewacz wody o pojemno ci 100dm3, z grza  mocy 
2,0kW, o rednicy 45cm i wysoko ci oko o 1,2m;  zbiornik stalowy zabezpieczony przed korozj  
emali  ceramiczn  oraz anod  magnezow . Izolacja z bezfreonowej pianki poliuretanowej. Zakres 
regulacji temperatury - od 30-80°C. Wyposa ony w zawór bezpiecze stwa. 
- umywalka ceramiczna 40 z syfonem butelkowym i otworem na bateri ; 
- umywalka ceramiczna 50 z postumentem i syfonem butelkowym, zgodn  ze standardem miski 
ust powej z otworem na bateri ; 
- miska ust powa kompaktowa ceramiczn  z funkcj  "stop" oraz oszcz dnym sp ukiwaniem; 
- zlewozmywak stalowy nierdzewny, dwukomorowy; 
- kabina prysznicowa naro na z brodzikiem, kabina ze szk a hartowanego, kabina o wymiarach 
90x90cm, z rozsuwanymi drzwiami. 
 
2.2 Roboty w zakresie sieci i instalacji kanalizacji 
- zbiornik bezodp ywowy cieków bytowych wykonany z prefabrykowanych elementów elbetowych o 
rednicy wewn trznej 2,0m i wysoko ci oko o 2,4 m oraz pojemno ci czynnej oko o 5,0m3; w pokrywie 
az eliwny o rednicy 600mm, zatrzaskowy z przegubem kulistym  i blokad  pokrywy oraz kominek 

wentylacyjny wyprowadzony z komory zbiornika min. 0,5m ponad poziom terenu; w cianie zbiornika 
zamontowane przej cie szczelne dla w czenia kanalizacji 
- zbiornik odcieków- cylindryczny, podziemny o rednicy oko o 2,4m i d ugo ci oko o 7,0m wykonany z 
ywic poliestrowych wzmacnianych w óknem szklanym; z w azem z ywic poliestrowych o rednicy 

600mm, oraz kominkiem wentylacyjnym wyprowadzonym z komory zbiornika min. 0,5m ponad poziom 
terenu; w cianie zbiornika zamontowane przej cie szczelne dla w czenia projektowanej kanalizacji 
 
2.3 Roboty odwadniaj ce 
2.3.1 Osadnik 
Osadnik o przep ywie poziomym, o rednicy wewn trznej 2,0m, obj to ci czynnej 3,0m3 i wysoko ci 
czynnej 1,11 m osi gaj cy wymagan  sprawno  80% przy przep ywie nominalnym oraz oko o 56% 
przy przep ywie maksymalnym. Osadnik wykonany z prefabrykowanych elementów betonowych, 
wyposa ony w deflektor na wlocie oraz w az eliwny Ø600. 
 
2.3.2. Separator 
Separator o przepustowo ci nominalnej 10dm3/s i skuteczno ci maksymalnej 97% oraz 
przepustowo ci maksymalnej 100dm3/s. 
Separator o rednicy wewn trznej 1,2m wykonany jako monolityczny zbiornik z betonu C35/45 z 
sekcjami lamelowymi, wyposa ony w przej cia szczelne do pod czenia rur, pokryw  oraz w az. 
 
2.3.3 System rozs czania cieków 
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Komory o pojemno ci magazynow  36m3 - 40 sztuk komór drena owych o d ugo ci 2,3m ka da 
onych w o miu rz dach po 5 komór w rz dzie. Wykonane z polipropylenu wyposa one w 

wzmacniaj ce ebra o wytrzyma ci na obci enia transportem do oko o 14,5 tony na o , u one na 
fundamencie o grubo ci 0,15m wykonanym z t ucznia kamiennego. 
 
2.3.4 Ruroci gi 
Rury i kszta tki dwu cienne z wyprofilowanym kielichem redukuj cym si  wcisku przy zachowaniu 
pe nej szczelno ci (wg wymaga  PN-EN 476), o sztywno ci obwodowej SN 8, wykonanych z 
polipropylenu. 
Zaleca si , aby wykonawca zastosowa  system rur i kszta tek jednego producenta. 
 
2.3.5 Studnie kanalizacyjne 
Studnie wykonane z rury trzonowej i kinety z polipropylenu. Kinety prefabrykowane, monolityczne z 

askim dnem u atwiaj cym monta  w wykopie wyposa one w kró ce kielichowe po czeniowe dla rur 
po stronie dop ywów i odp ywu. Po czenie trzonu studni z w azem roz czne za pomoc  rury 
teleskopowej. Zwie czenia studni w azami niewentylowanymi z eliwa szarego na obci enia D400.  
Zwie czenia o konstrukcji teleskopowej „p ywaj cej” – powi zane z konstrukcj  drogi, nieprzenosz ce 
obci  na trzon studzienki i jej pod czenia. 
Studnie powinny posiada  dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz 
dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym:  
 
2.3.6 Studnie kanalizacyjne osadnikowe z wpustami deszczowymi 
Studnie kanalizacyjne rewizyjne oraz osadnikowe, niew azowe, o rednicy Dy425 
Studnie osadnikowe tworzywowe PE z wpustami deszczowymi eliwnymi D400 wykonane z:  
- kinety lepej Ø600; 
- karbowanej rury Ø600; 
- wk adki In-situ do pod czenia przykanalika PCVDy160; 
- uszczelek; 
- teleskopowego adaptera do w azu eliwnego; 
- elbetowego adaptera do wpustu ulicznego; 
- wpustu ulicznego klasy D400. 
 
2.3.7 Odwodnienia liniowe 
Korytka wykonane z polimerobetonu o d ugo ci 1000mm ka de i szeroko ci budowlanej 190mm i 
wysoko ci budowlanej min.270mm uk adane w ci gach odwadniaj cych bez spadku lub z 
kaskadowym spadkiem dna. Odp yw cieków z ostatniego korytka poprzez odp yw pionowy PCV 
DN/OD160. Korytka czone na pióro-wpust. Ruszt koryta eliwny dla klasy obci enia E600 
mocowany bez rubowo. 
 
2.3.8 Wewn trzna instalacja kanalizacji 
rury PCV niskoszumowe o g sto ci min. 1,95g/cm3, czonych kielichowo.  
przewód odp ywowy- PCV110 
 
2.4 Sk adowanie 
Rury z rur polietylenowych powinny by  sk adowane w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Temperatura w miejscu sk adowania rur nie powinna przekracza  35 C. Rury nale y chroni  przed 
bezpo rednim dzia aniem promieni s onecznych i opadów atmosferycznych. Zabezpieczone przed 
dzia aniem promieni s onecznych nie powinny by  sk adowane d ej ni  2 lata. Rury nara one na 
bezpo rednie dzia anie promieniowania i opady atmosferyczne nie mog  by  przechowywane d ej 
ni  1 rok. Gdy wiadomo, e sk adowane rury nie zostan  u one w ci gu 12 miesi cy, nale y je 
zabezpieczy  przed nadmiernym wp ywem promieniowania s onecznego przez zadaszenie. Nale y 
przestrzega  zasady, e rury sk adowane wcze niej nale y wydawa  z magazynu w pierwszej 
kolejno ci. Wysoko  sk adowania  
i pakowania rur nie powinna przekracza :1m dla rur w odcinkach, sk adowanych luzem; 1,5m dla rur 
produkowanych w zwojach.  
Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by  sk adowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo liwe, 
rury o najgrubszej ciance winny znajdowa  si  na spodzie. Kielichy rur winny by  wysuni te tak w 
wy szej warstwie nie spoczywa y na kielichach warstwy ni szej-warstwy rur nale y uk ada  
naprzemiennie 
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3.0,SPRZ T 
Wymagania ogólne zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponowa  dobrym sprz tem monta owym wynikaj cym 
z technologii prowadzenia robót: 
Zastosowanie sprz tu powinno wynika  z technologii prowadzenia robót i projektu organizacji placu 
budowy.  
Zalecany sprz t: 

 Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE 
 Pro ciarka do rur PE 
 Spawarka spalinowa 300A 
 Samochód dostawczy do 0,9t 
 Samochód d ycowy 
 Ci gnik g sienicowy 37-40kW 

uraw g sienicowy boczny 15t 
 Ubijak spalinowy 
 Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h 
 Pompa g binowa elektryczna 
 Koparka jedno naczyniowa 0,6m3 

 
 
4.0,TRANSPORT 
Wymagania ogólne zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
Wykonawca powinien dysponowa  sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t oraz 
samochodem skrzyniowym 5 t do 10 t.  
Transport elementów wielkogabarytowych 
 powinien odbywa  si  w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
W celu usztywnienia u enia elementów oraz zabezpieczenia styku ze cianami rodka 
transportowego nale y stosowa  przek adki, rozpory i kliny z drewna lub innych odpowiednich 
materia ów oraz ci gna do podk adów lub zaczepów na rodkach transportowych. 
W czasie transportu  sprz tu i akcesoriów nale y je zabezpieczy  w sposób wykluczaj cy ich 
uszkodzenie lub zmian  w ciwo ci technicznych.  
Transport powinien by  wykonany pojazdami o odpowiedniej d ugo ci tak, aby wolne kró ce 
wystaj ce poza skrzyni adunkow  nie by y d sze ni  1m. 
 
5.0, WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
5.1 Rozpocz cie robót. 
Przed rozpocz ciem monta u Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 
 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do prowadzenia robót 

ziemnych i instalacyjnych 
  elementy budowlano – konstrukcyjne maj ce wp yw na monta  instalacji odpowiadaj  za eniom 

projektowym.   
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Projektowana o  przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych powinna by  oznaczona w terenie 
przez geodet  z uprawnieniami. O  przewodu wyznaczy  w sposób trwa y i widoczny, z za eniem 
ci gów reperów roboczych. Punkty na osi trasy nale y oznaczy  za pomoc  drewnianych palików, tzn. 
ko ków osiowych z gwo dziami. Ko ki osiowe nale y wbi  na ka dym za amaniu trasy, a na odcinkach 
prostych co oko o 30-50m. Na ka dym prostym odcinku nale y utrwali  co najmniej 3 punkty. Ko ki 
wiadki wbija si  po dwu stronach wykopu, tak aby istnia a mo liwo  odtworzenia jego osi podczas 

prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze nale y osadzi  w cianach budynków w 
postaci haków lub bolców. Ci g reperów roboczych nale y nawi za  do reperów sieci pa stwowej. 
Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y wykona  urz dzenie odwadniaj ce, zabezpieczaj ce 
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wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urz dzenie odprowadzaj ce 
nale y kontrolowa  i konserwowa  przez ca y czas trwania robót. 
 
 
 
5.2. Roboty ziemne   
Roboty ziemne nale y wykona  zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-B-6050:1999. Roboty ziemne 
mo na prowadzi  r cznie lub mechanicznie. Dno wykopu powinno by  wykonane ze spadkiem 
zgodnym z projektem, dno równe, pozbawione elementów o ostrych kraw dziach. Wykopy o 

boko ci powy ej 1,0m umocnione z wykorzystaniem umocnie  a urowych zabezpieczonych 
rozpórkami stalowymi lub za pomoc  szalunków p ytowo-s upowych. Wykopy oznaczy  znakami 
drogowymi i zabezpieczy  barierami. 
Przygotowanie dna i pod a pod przewody nale y wykona  zgodnie z zaleceniami podanymi przez 
producenta rur. Pod projektowanym wodoci giem wykona  podsypk  piaskow  o grubo ci 10 cm 
wyrównan  zgodnie z projektowanym spadkiem; 
 
Wykop pod sie  wodoci gow  nale y rozpocz  od najni szego punktu i prowadzi  w gór  w kierunku 
przeciwnym do spadku kana u. Zapewnia to mo liwo  grawitacyjnego odp ywu wód z wykopu w 
czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Kraw dzie boczne wykopu oznacza si  
przez odmierzanie od ko ków osiowych, prostopadle do trasy kana u po owy szeroko ci wykopu i 
wbicie w tym miejscu ko ków kraw dziowych, naci ganie sznura wzd  nich i naznaczenie kraw dzi 
na gruncie opat . Wydobywan  ziemi  na ok ad nale y sk adowa  wzd  kraw dzi wykopu, w 
odleg ci 1,0m od jego kraw dzi, aby utworzy  przej cie wzd  wykopu. Przej cie powinno by  stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Spód wykopu nale y pozostawi  na poziomie wy szym od rz dnej 
projektowanej o 20cm. Wykopy nale y wykona  bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pog bienie wykopu do projektowanej rz dnej nale y wykona  bezpo rednio przed u eniem 
podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych nale y nad wykopami ustawi awy celownicze 
umo liwiaj ce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol  rz dnych dna.  
Tolerancja dla rz dnych dna wykopu nie powinna przekracza  +

 /-    3cm dla gruntów zwi ych, +
 /-   

5cm, dla gruntów wymagaj cych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko ci wykopu wynosi +
 /-   

5cm. 
 
Zasypka i zag szczanie gruntu. 
etap I - wykonanie podsypki piaskowej pod ruroci gami o grubo ci 10 cm wyprofilowanej pod rur  na 

t 90º i wyrównan  zgodnie z projektowanym spadkiem; 
etap II - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki piaskowej po obu stronach u onego ruroci gu, do 
wysoko ci lica ruroci gu, obsypk  zag szcza  warstwowo, co 10-30cm r cznie lub mechanicznie; 
ka  warstw  jednocze nie po obu stronach ruroci gu w celu unikni cia przemieszczenia si  
ruroci gu;  
Po wykonaniu warstwy ochronnej do jego po owy wysoko ci (na ca ej d ugo ci u onego ruroci gu) 
wykona  prób  szczelno ci. W miejscach po cze  ruroci gu (zgrzewy, po czenia z armatur ) 
warstw  ochronn  wykona  dopiero po próbie szczelno ci. Badanie szczelno ci przewodów 
wodoci gowych nale y przeprowadzi  w oparciu o PN-B-10725 „Wodoci gi – Przewody zewn trzne – 
Wymagania i badania” oraz zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur. Po próbie 
szczelno ci wodoci g przep uka . 
etap III – wykonanie obsypki piaskowej nad rur  o grubo ci 30 cm ponad lico. Na obsypce u  
ta  lokalizacyjn . 
etap IV - zasypanie wykopu do powierzchni terenu warstwami z jednoczesnym zag szczeniem i 
usuwaniem umocnie cian wykopu. Do zasypki wykorzysta  grunt rodzimy. Rozebranie umocnienia 
cian powinno nast powa  z zachowaniem ostro no ci - równolegle z zasypywaniem ze wzgl du na 

mo liwo  obsuni cia si  wykopu. Zasypanie wykopu za pomoc  gruntu rodzimego nale y wykona  
zag szczaj c warstwowo, co 20 cm.  
Po wykonaniu robót zajmowany pas drogi i pobocza nale y przywróci  do stanu poprzedniego.  
 
Szczególne warunki bezpiecze stwa pracy. 
Wykopy nale y wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w 
polskiej normie PN-B-10736:1999.  
W szczególno ci w obr bie klina od amu ciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie 
wolno sk adowa  urobku.  
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Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzd  wykopu z zasi gu klina od amu gruntu, powinna by  
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robót. 
Wyj cia (zej cia) po drabinie z wykopu powinny by  wykonane z chwil  osi gni cia g boko ci 
wi kszej ni  1,0m od poziomu terenu, w odleg ciach nie przekraczaj cych 20,0m. 
Szalunki nale y wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w 
polskiej normie PN-90/M-47850. 
Poniewa  nale y sukcesywnie usuwa  szalunki, id c od do u wykopu w miar  wykonywania zasypu 
wykopu wraz z zag szczeniem gruntu. 
Stosowane rozwi zania musz  zapewni  bezpiecze stwo pracy ludziom pracuj cym w wykopie, w 
ca ym cyklu realizacji sieci wodoci gowej. 
 
5.3. Roboty monta owe w zakresie sieci wodoci gowych 
Po przygotowaniu wykopu i pod a zgodnie mo na przyst pi  do wykonania monta owych robót 
wodoci gowych.. 
W celu zachowania prawid owego post pu robót monta owych nale y przestrzega  zasady budowy 
przewodów od najni szego punktu przewodu w  kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i g boko ci 
posadowienia przewodów powinny by  zgodne z Dokumentacj  Projektow . 
 
Technologia budowy sieci wodoci gowej musi gwarantowa  utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Do budowy przewodów w wykopie mo na przyst pi  po cz ciowym odbiorze technicznym wykopu i 
pod a na odcinku co najmniej 30m. 
Przewody nale y u  zgodnie z wymaganiami PN-EN 13244-  1,2,3,4,5 –Systemy przewodów 
rurowych z tworzyw sztucznych do  ci nieniowych ruroci gów do wody u ytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz  sanitarnej uk adane pod ziemi  i nad ziemi   /PVC i  PE/ Rury. Kszta tki. Armatura. 
Przydatno  do stosowania w systemie. Materia y u yte do budowy przewodów powinny by  zgodne z 
Dokumentacj  Projektow  i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, nale y 
oczy ci  od wewn trz i zewn trz z ziemi oraz sprawdzi  czy nie uleg y uszkodzeniu w czasie 
transportu i sk adowania. Do wykopu rury nale y opu ci  r cznie, za pomoc  jednej albo dwóch lin. 
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Ka da rura po u eniu zgodnie z osi  i niwelet  
powinna ci le przylega  do pod a na ca ej swej d ugo ci, na co najmniej ¼ d ugo ci odwodu, 
symetrycznie do jej osi. Poszczególne rury nale y unieruchomi  (przez obsypanie ziemi  po rodku 

ugo ci rury) i mocno podbi  z obu stron, aby rura nie mog a zmieni  swego po enia do czasu 
wykonania z czy. 
Nale y sprawdzi  prawid owo  u enia rury (o  i spadek) za pomoc aw celowniczych, awy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchy ka osi u onego przewodu od osi projektowej nie mo e przekracza          + /- 20mm dla rur.  
Spadek dna rury  powinien by  jednostajny, a odchy ka spadku nie mo e przekracza  + /- 1cm. 
Kszta tki , uki, trójniki,  zw ki i zawory, które nara one s  na dzia anie wewn trznego ci nienia wody, 
powinny by  wzmocnione blokami oporowymi. 
Po zako czeniu prac monta owych w danym dniu nale y otwarty koniec u onego przewodu 
zabezpieczy  przed ewentualnym zamuleniem wod  gruntow  lub opadow  przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowan  pokryw . 
Po sprawdzeniu prawid owo ci u enia przewodów i badaniu szczelno ci nale y rury zasypywa  do 
takiej wysoko ci, aby znajduj cy si  nad nami grunt uniemo liwi  sp yni cie ich po ewentualnym 
zalaniu.  
 
Rury z  PE mo na uk ada  przy temperaturze powietrza od 0º do +30º C. 
 
Rury i kszta tki z PE czy  za pomoc  zgrzewania elektrooporowego z wykorzystaniem odpowiednich 
kszta tek elektrooporowych z wbudowanym elementem grzejnym. Zgrzewania rozpocz  od 
przygotowania ko cówek czonych elementów. Ich powierzchnie czo owe winny by  prostopad e do 
osi i wolne od wiórów , zadziorów. Z powierzchni czonych elementów nale y usun  utlenion  
warstw  polietylenu i oczy ci . Nast pnie elementy zestawia si  i unieruchamia specjalnymi 
zaciskami monta owymi, po czym do zacisków kszta tki pod cza si  kable zgrzewarki 
elektrooporowej i rozpoczyna w ciwy proces zgrzewania. Po pomy lnym zako czeniu zgrzewania i 
up ywie czasu ch odzenia mo na zdemontowa  zaciski monta owe. Monta  przewodów PE nale y 
wykonywa  przy zachowaniu nast puj cych zasad: 
- sprawdzi  czysto  ka dej rury PE przed jej zamontowaniem w zaciskach  
     zgrzewarki; 
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- aby zapobiec przedostaniu si  do rodka rury wody i zanieczyszcze  , za lepi  znajduj ce si  
poza wykopem  lub w wykopie zgrzane odcinki ruroci gu; 

- aby nie dopu ci  do porysowania rur, zabrania si  wleczenia lub przeci gania odcinków 
ruroci gów z PE po gruncie; 

Rury z PVC s  przygotowane do czenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki wargowej, 
gumowej. W tym celu nale y usun  za lepk  zabezpieczaj  z kielicha u onej rury i bosego 
ko ca kolejnej rury, nasmarowa  uszczelk  i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, 
po lizgowym nast pnie czone elementy u  wspó osiowo i w  koniec bosy do kielicha 
dociskaj c go a  do osi gni cia oznaczenia. Dla mniejszych rednic czenie wykonuje si  r cznie, 
dla wi kszych rednic mo na u  stalowego pr ta jako d wigni, zabezpieczaj c koniec rury 
drewnianym klockiem lub u  specjalnego oprzyrz dowania. Nigdy nie wolno u ywa ki koparki do 
bezpo redniego wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia dla podno nika rubowego 
.Je eli zachodzi konieczno , mo na rur  przyci  na budowie. Ci cie nale y wykona  prostopadle 
do osi rury a nast pnie usun  wióry i zukosowa  koniec rury pod k tem 30st. 
Niedozwolone jest formowanie z czy i uków na gor co na budowie. Dopuszcza si  zginanie na 
zimno rur o rednicach do 160mm i d ugo ci 6m w taki sposób, aby promie  krzywizny formowanego 
uku nie by  mniejszy ni  300 zewn trznych rednic zginanej rury. Zmiany kierunków trasy kana ów 
ci nieniowych dokonuje si  za pomoc  zamontowania odpowiedniej kszta tki np: uku, kolana, trójnika. 
Zmiany kierunku prowadzenia wodoci gu uzyska  poprzez wygi cie ruroci gu a na zmianach 
kierunku wynosz cych 45º i 90º zastosowa  kolana elektroporowe. W przypadku zmiany kierunku 
poprzez wyginanie rury nie przekracza  dolnej granicy promieni gi cia zalecanych przez producenta.  
 
Monta  ruroci gów wykonywa  w nast puj cych etapach: 
- wyrówna  dno wykopu i wykona  podsypk ; 
- u  ruroci g w wykopie, wykona  obsypk  rury piaskiem do wysoko ci minimum 10 cm 

powy ej górnej powierzchni rury; 
- zag ci  obsypk  przy rurze, wykona  nadsypk  i zasypa  gruntem rodzimym , pozbawionym 

kamieni , gruzów, z omu. 
 
5.4 Instalacje wewn trzne wodoci gowe 
Instalacj  wodoci gow  wewn trzn  zaprojektowano w budynku administracyjno-socjalnym dla 
zasilania w wod  przyborów sanitarnych. 
Instalacj  zimnej wykona  z rur polipropylenowych PP-R typ3, SDR11, PN10. Po czenia rur w 
instalacji i po czenia rozga ne za pomoc  kszta tek polipropylenowych PN25 o obni onych 
wspó czynnikach oporów miejscowych. Instalacj  ciep ej wody u ytkowej zaprojektowano z rur PP-R 
typ3, SDR7,5 PN16.  
Dla zaopatrzenia w ciep  wod  u ytkow  zaprojektowano elektryczny ci nieniowy zbiornikowy 
podgrzewacz wody o pojemno ci 100dm3, z grza  mocy 2,0kW, o rednicy 45cm i wysoko ci oko o 
1,2m. Monta  jako urz dzenia poziome, podwieszone. Zbiornik stalowy zabezpieczony przed korozj  
emali  ceramiczn  oraz anod  magnezow . Izolacja z bezfreonowej pianki poliuretanowej. Zakres 
regulacji temperatury - od 30-80°C. Wyposa ony w zawór bezpiecze stwa. 
Przej cia przez przegrody budowlane w rurach os onowych tworzywowych lub stalowych o rednicy 
dwukrotnie wi kszej od nominalnej rednicy przewodu. Rura ochronna d sza od grubo ci ciany lub 
stropu o minimum 2 cm. 
Zimna i ciep a woda b dzie rozprowadzana do poszczególnych przyborów sanitarnych pod posadzk  
projektowanego obiektu, odcinkami pionowymi i poziomymi przy i w cianie, podtynkowo. Nale y 
stosowa  izolacje o grubo ci od 4-13mm zgodnie z DIN1988. Rury mocowa  do cian specjalnymi 
uchwytami do rur w odst pach co 1,5-2,0 m. Przebicia warstwy izolacji przeciwwilgociowej w 
azienkach uszczelni  silikonem. 
Podej cia do przyborów w bruzdach, zako czone na wysoko ci »65 cm nad pod og . Pod czenie 
baterii przyborów, podgrzewacza za pomoc  w yków w oplocie metalowym. Jako armatur  
odcinaj  zastosowa  kulowe wodne zawory odcinaj ce. Zamontowa  armatur  jednouchwytow , z 
wylewk  i mieszaczem. 
Zamontowa  nast puj ce urz dzenia sanitarne: 
- umywalk  ceramiczn  40 z syfonem butelkowym i otworem na bateri ; 
- umywalk  ceramiczn  50 z postumentem i syfonem butelkowym, zgodn  ze standardem miski 
ust powej z otworem na bateri ; 
- misk  ust pow  kompaktow  ceramiczn  z funkcj  "stop" oraz oszcz dnym sp ukiwaniem; 
- zlewozmywak stalowy nierdzewny, dwukomorowy; 
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- kabin  prysznicow  naro  z brodzikiem, kabina ze szk a hartowanego, kabina o wymiarach 
90x90cm, z rozsuwanymi drzwiami. 
Wysoko  monta u umywalek 0,8 – 0,85 m nad posadzk . Podej cia wodne do przyborów 
sanitarnych wykona  wg j zasady: ZW – prawe podej cie, CW – lewe podej cie. 
Wszystkie materia y dla instalacji wodnych musz  posiada  odpowiednie atesty higieniczne. Jako  
wody musi odpowiada  wymaganiom obowi zuj cych norm 
Ca  prac dla sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych wykona  zgodnie z 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodoci gowych” COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3 

z wrze nia 2001; 
- warunkami technicznymi pod czenia do sieci wodoci gowej, warunki nr 97/WW/2010, wydane 

przez Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrze ni z dnia 14.05.2010r.; 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9 

z sierpnia 2003; 
 
5.5. Próby szczelno ci. 
Przeprowadzi  zgodnie z PN-B-10725 –Wodoci gi-Przewody zewn trzne –Wymagania i badania 
W celu sprawdzenia szczelno ci i wytrzyma ci po cze  przewodu nale y przeprowadzi  próby 
szczelno ci za pomoc  wody /w uzasadnionych przypadkach mo liwe jest przeprowadzenie próby 
pneumatycznie/: 
Nale y zachowa  nast puj ce warunki przed przyst pieniem do przeprowadzenia próby szczelno ci: 
-  zastosowane do budowy przewodu materia y powinny by  zgodne z obowi zuj cymi przepisami 
- odcinki poddawane próbie szczelno ci mog  mie  d ugo ci ok.300m w  przypadku wykopów o 

ciankach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami-wszystkie 
cza powinny by  odkryte oraz w pe ni widoczne i dost pne 

-   odcinek przewodu powinien by  na ca ej swojej d ugo ci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami-wykonana dok adnie obsypka 
- wszelkie odga zienia od przewodu powinny by  zamkni te 
- profil przewodu powinien umo liwia  jego odpowietrzenie i odwodnienie a urz dzenia 

odpowietrzaj ce powinny by  zainstalowane w najwy szych punktach badanego odcinka 
-    nale y sprawdzi  wizualnie wszystkie badane po czenia 
W czasie przeprowadzania próby szczelno ci nale y przestrzega  nast puj cych 
warunków: 
- przewód nie mo e by  nas oneczniony a zim  temperatura jego powierzchni zewn trznej nie 

mo e by  ni sza ni  1 st.C 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ci nienia nie powinna przekracza  20 st.C 
- po ca kowitym nape nieniu wod  i odpowietrzeniu przewodu nale y pozostawi  go na 12 godzin w 

celu ustabilizowania 
- po ustabilizowaniu si  próbnego ci nienia wody w przewodzie nale y przez okres 30 minut 

sprawdza  jego poziom 
- w wypadku próby pneumatycznej nape nienie przewodu powietrzem powinno si  odbywa  

dwuetapowo z przeprowadzeniem ogl dzin badanego odcinka mi dzy etapami 
- po uzyskaniu ci nienia próbnego nale y przewód pozostawi  przez okres do 24 godzin dla 

wyrównania temperatury otoczenia i po tym czasie nale y przyst pi  do kontrolowania ci nienia w 
odst pach co 30 minut 

- ca y przewód mo e by  poddany próbie szczelno ci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób szczelno ci poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu z wyj tkiem miejsc 

czenia odcinków 
Ci nienie próbne Pp dla odcinka przewodu powinno wynosi : Pp=1,5pr lecz nie ni sze ni  1 MPa 
Dla ca ego przewodu: Pp=pr 
Po zako czeniu próby szczelno ci nale y zmniejsza  ci nienie powoli w sposób kontrolowany a 
przewód powinien by  opró niony z wody. 
Wyniki prób szczelno ci odcinka jak i ca ego przewodu powinny by  uj te w protokó ach podpisanych 
przez  przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i u ytkownika. 
 
Próba szczelno ci instalacji wewn trznej. 
Wszystkie przewody instalacji, przed ich zakryciem, nale y podda  próbie ci nieniowej. Przed 
rozpocz ciem próby ci nieniowej niezb dne jest od czenie dodatkowych urz dze  instalacji, które 
mog  ulec uszkodzeniu lub zak óci  przebieg próby. W celu kontroli zmiany ci nienia w najni szym 
punkcie instalacji konieczne jest pod czenie manometru z dok adno ci  odczytu 0,01 MPa. 
Przygotowan  do próby instalacj  nale y nape ni  wod  i odpowietrzy . 
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Ci nienie próbne podnie  do 1,5-krotnej warto ci ci nienia roboczego. Podczas próby wst pnej 
ci nienie próbne w ci gu 30 minut nale y dwukrotnie podnie  do pierwotnej warto ci w odst pie 10 
minut. W ci gu nast pnych 30 minut próby spadek ci nienia nie mo e przekroczy  0,06 MPa. 
Bezpo rednio po badaniu wst pnym przeprowadzi  120-minutow  prób  g ówn . W tym czasie 
ci nienie pozosta e po próbie wst pnej nie mo e spa  wi cej ni  0,02 MPa. 
Dodatkowo podczas trwania próby nale y dokona  wizualnej oceny szczelno ci wykonanych 
po cze . 
 
5.6 P ukanie i dezynfekcja przewodu 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelno ci nale y przewód podda  p ukaniu u ywaj c w 
tym celu czystej wody wodoci gowej. Pr dko  przep ywu wody w przewodzie powinna umo liwi  
usuni cie wszystkich zanieczyszcze  mechanicznych wyst puj cych w przewodzie Woda p ucz ca 
po zako czeniu p ukania powinna by  poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w 
jednostce badawczej do tego upowa nionej. Je li wyniki bada  wskazuj  na potrzeb  dezynfekcji 
przewodu, proces ten powinien by  przeprowadzony przy u yciu np. roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin /zalecane st enie 1L podchlorynu 
sodu na 500L wody. Po tym okresie kontaktu, pozosta  chloru w wodzie powinna wynosi  ok. 
10mgCl2/dm3 
Po zako czeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nale y ponownie go wyp uka .  
 
5.7 Roboty w zakresie kanalizacji ciekowej 
Przewidziano realizacj  kanalizacji cieków bytowych z budynku administracyjno-socjalnego obiekt nr 
1 i gromadzenie cieków w bezodp ywowym zbiorniku – obiekt nr 9. W zbiorniku gromadzone b  
równie  ewentualne odcieki z odpadów spod wiaty dla roz adunku odpadów – obiekt nr 4. 
Odcieki z placu kompostowania odpadów zielonych – obiekt nr 7 gromadzone b  w 
bezodp ywowym zbiorniku – obiekt nr 13. 
Ruroci gi nale y uk ada  w wykopie na odpowiednio przygotowanym pod u. W zale no ci od 
lokalnych warunków stwierdzanych podczas robót ziemnych nale y stosowa  nast puj ce 
posadowienie projektowanych ruroci gów:  
1. przy gruntach piaszczystych, wirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-

piaszczystych, rednio zwartych i lu nych nie zawieraj cych kamieni ruroci gi mo na posadawia  
bezpo rednio na gruncie rodzimym,  

2. w gruntach skalistych, zbitych i ach, gruntach nasypowych z gruzu nale y wykona  posypk  
piaskow  lub wirowo- piaskow  o grubo ci 15-20 cm, z jednoczesnym jej zag szczeniem, 

3. w gruntach o niskiej no no ci (torfy, namu y, grunty nasypowe o ró norodnym sk adzie) przy 
niezbyt g bokim ich zaleganiu, grunt ten nale y wymieni  na podsypk wirowo-piaskow  do 
poziomu posadowienia rury. W wypadku g bokiego zalegania gruntu o ma ej no no ci mo na 
wykona  pod e w formie fundamentu z chudego betonu grubo ci 15-30cm i szeroko ci 2*Dz 
ruroci gu, na który nale y za  podsypk wirowo – piaskow  grubo ci 15-30cm.  

Na przygotowanym pod u wg opisanych zasad i na rz dnych okre lonych w niniejszym projekcie 
nale y umie ci  projektowany ruroci g. Technologia uk adania i monta u jest ci le zwi zana z 
rodzajem ruroci gu. Przewiduje si  realizacj  ruroci gów z rur tworzywowych PEHD o po czeniach 
zgrzewanych oraz ko nierzowych (rury ci nieniowe). Wykonanie po cze  nale y realizowa ci le wg 
zasad okre lonych przez producenta rur.  
Po wykonaniu wydzielonego odcinka ruroci gu i wykonaniu warstwy ochronnej nale y przeprowadzi  
prób  szczelno ci zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-81/B-10725. Wodoci gi. Przewody 
zewn trzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Zasypywanie ruroci gu u onego w wykopie nale y przeprowadza  w trzech fazach:  
a) wykonanie warstwy ochronnej ruroci gu. Warstw  zasypow  ochronn  powinny stanowi  grunt 

nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno lub rednioziarnisty. Wysoko  warstwy 
ochronnej powinna wynosi  30cm ponad wierzch rury. Zasypk  nale y zag szcza  przez ubijanie 
po obu stronach przewodu. 

b) po próbie szczelno ci nale y uzupe ni  warstw  ochronn  na z czach (jak powy ej),  
c) zasyp wykopu do powierzchni terenu. Do tego celu nale y u  gruntu rodzimego. Zasypywanie 

nale y prowadzi  warstwami z jednoczesnym zag szczeniem i ewentualn  rozbiórk  deskowa  i 
rozpór. 

Sieci zaprojektowano z rur i kszta tek dwu ciennych z wyprofilowanym kielichem redukuj cym si  
wcisku przy zachowaniu pe nej szczelno ci (wg wymaga  PN-EN 476), o sztywno ci obwodowej SN 
8, wykonanych z polipropylenu. 
Zaleca si , aby wykonawca zastosowa  system rur i kszta tek jednego producenta. 
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Studnie kanalizacyjne 
Wykonane z rury trzonowej i kinety z polipropylenu. Kinety prefabrykowane, monolityczne z p askim 
dnem u atwiaj cym monta  w wykopie wyposa one w kró ce kielichowe po czeniowe dla rur po 
stronie dop ywów i odp ywu. Po czenie trzonu studni z w azem roz czne za pomoc  rury 
teleskopowej. Zwie czenia studni w azami niewentylowanymi z eliwa szarego na obci enia D400.  
Zwie czenia o konstrukcji teleskopowej „p ywaj cej” – powi zane z konstrukcj  drogi, nieprzenosz ce 
obci  na trzon studzienki i jej pod czenia. 
Studnie powinny posiada  dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz 
dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym:  
 
Studnie kanalizacyjne osadnikowe z wpustami deszczowymi. 
Studnie kanalizacyjne rewizyjne oraz osadnikowe, niew azowe, o rednicy Dy425 
Studnie osadnikowe tworzywowe PE z wpustami deszczowymi eliwnymi D400 wykonane z:  
- kinety lepej Ø600; 
- karbowanej rury Ø600; 
- wk adki In-situ do pod czenia przykanalika PCVDy160; 
- uszczelek; 
- teleskopowego adaptera do w azu eliwnego; 
- elbetowego adaptera do wpustu ulicznego; 
- wpustu ulicznego klasy D400. 
Kompletne studnie prod. Wavin lub porównywalne. Kinet lep  studzienki posadowi  na 
niezag szczonej warstwie podsypki piaskowej o grubo ci 10 cm 
Odwodnienia liniowe 
Korytka wykonane z polimerobetonu o d ugo ci 1000mm ka de i szeroko ci budowlanej 190mm i 
wysoko ci budowlanej min.270mm uk adane w ci gach odwadniaj cych bez spadku lub z 
kaskadowym spadkiem dna. Odp yw cieków z ostatniego korytka poprzez odp yw pionowy PCV 
DN/OD160. Korytka czone na pióro-wpust. Ruszt koryta eliwny dla klasy obci enia E600 
mocowany bez rubowo. 
 
Instalacja kanalizacyjna. 
Instalacj  kanalizacyjn  zaprojektowano w budynku administracyjno-socjalnym dla odprowadzenia 
cieków bytowych z przyborów sanitarnych. Zaprojektowano odp ywy z: 

- pomieszczenia 1/05: zlewozmywak oraz umywalka 
- pomieszczenia 1/03: umywalka, miska ust powa, natrysk, wpust pod ogowy. 
Instalacj  wykona  z rur PCV niskoszumowych o g sto ci min. 1,95g/cm3, czonych kielichowo.  

cieki sanitarne z budynku odprowadzane b  przewodem odp ywowym PCV110, u onym ze 
spadkiem 3% do studni oznaczonej, jako SK2. 
Zaprojektowano jeden pion kanalizacji sanitarnej. Pion wyposa ony z czyszczak rewizyjny nad 
posadzk  oraz zako czony rur  wywiewn  wyprowadzon  min. 0,6m ponad po  dachu. 
Rury kanalizacyjne prowadzone po cianach zamocowane za pomoc  specjalnych uchwytów do rur z 
podk adkami gumowymi. 
Rozprowadzenie kanalizacji w pomieszczeniach azienek rurami PVC ( szare) o rednicach de 110 i 
de 50 PVC. Pionowe podej cia pionowe do umywalek z rur de 50 PVC w bruzdach ciennych lub po 
cianie w obudowie. Odp ywy kanalizacyjne o rednicach do 50 PVC ukry  w bruzdach ciennych. 

Przewody kanalizacyjne pionowe w szachtach izolowa  izolacja d wi koch onn  piankow  np. typu 
AR Tubolit lub we  mineralna o grubo ci 50 mm. 
Na pionach kanalizacyjnych nad posadzk  parteru montowa  rewizje-wyczystki. 
W pomieszczeniach odbudowywanych azienek i kuchni rury kanalizacyjne o rednicach 110/50 PVC 
uk adane na cianie, obudowa  cokolikiem z p yt GK-12,5 mm. Cokó  obudowa  glazur  lub terakot  
wg cz ci architektonicznej. 
Wszystkie piony zako czy  rurami wywiewnymi, wyprowadzonymi 0,6m nad po  dachow . 
Ca  prac dla sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych wykona  zgodnie z 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodoci gowych” COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3 

z wrze nia 2001; 
- warunkami technicznymi pod czenia do sieci wodoci gowej, warunki nr 97/WW/2010, wydane 

przez Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrze ni z dnia 14.05.2010r.; 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9 

z sierpnia 2003; 
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5.8 Roboty odwadniaj ce  
Wody deszczowe z manewrowych powierzchni utwardzonych stacji zbierane kanalizacj  deszczow  i 
oczyszczone na osadniku poziomym i separatorze ropopochodnych zapewniaj cymi usuni cie 
zawiesiny ogólnej i w glowodorów ropopochodnych rozs czane b  do gruntu za pomoc  systemu 
rozs czania cieków deszczowych – komór drena owych. 
Zamontowa  osadnik o przep ywie poziomym, o rednicy wewn trznej 2,0m, obj to ci czynnej 3,0m3 i 
wysoko ci czynnej 1,11 m osi gaj cy wymagan  sprawno  80% przy przep ywie nominalnym oraz 
oko o 56% przy przep ywie maksymalnym. Osadnik wykonany z prefabrykowanych elementów 
betonowych, wyposa ony w deflektor na wlocie oraz w az eliwny Ø600. 
Zamontowa  separator o przepustowo ci nominalnej 10dm3/s i skuteczno ci maksymalnej 97% oraz 
przepustowo ci maksymalnej 100dm3/s. Separator o rednicy wewn trznej 1,2m wykonany jako 
monolityczny zbiornik z betonu C35/45 z sekcjami lamelowymi, wyposa ony w przej cia szczelne do 
pod czenia rur, pokryw  oraz w az. 
Komory drena owe zlokalizowane pod placem manewrowym, po podczyszczeniu w komorach 
gromadzony b dzie nadmiar wód opadowych a przez otwarte dno komór nast pi wsi kanie do gruntu.  
Dobrano komory na wymagan  pojemno  magazynow  36m3 - 40 sztuk komór drena owych o 

ugo ci 2,3m ka da u onych w o miu rz dach po 5 komór w rz dzie. Komory drena owe 
wykonane z polipropylenu wyposa one w wzmacniaj ce ebra o wytrzyma ci na obci enia 
transportem do oko o 14,5 tony na o , u one na fundamencie o grubo ci 0,15m wykonanym z 
ucznia kamiennego. Komory drena owe wykona  zgodnie z cz ci  rysunkow  projektu. 

Korytka odwadniaj ce wykonane z polimerobetonu o d ugo ci 1000mm ka de i szeroko ci budowlanej 
190mm i wysoko ci budowlanej min.270mm uk adane w ci gach odwadniaj cych bez spadku lub z 
kaskadowym spadkiem dna. Odp yw cieków z ostatniego korytka poprzez odp yw pionowy PCV 
DN/OD160. Korytka czone na pióro-wpust. Ruszt koryta eliwny dla klasy obci enia E600 
mocowany bez rubowo. 
 
6.0, KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Wymagania ogólne zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
6.1. Zasady ogólne kontroli. 
Wykonawca jest zobowi zany do opracowania programu zapewnienia jako ci  
robót budowlano - monta owych. Opracowanie takie wymaga akceptacji In yniera i powinno zwiera : 
 zasady komisyjnej kontroli materia ów, elementów, urz dze : 

a) jako ci materia ów, wyrobów, elementów okre la si  na podstawie  
- dokumentów za czonych do sprawy 
- ogl dzin zewn trznych 
b) sprawdzenie certyfikatów, deklaracji, wiadectw zgodno ci  
 zasady komisyjnej kontroli wykonywanych robót: 

- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania okre lone w warunkach 
technicznych wykonania i odbioru sieci wodoci gowych, Polskimi Normami i szczegó owych 
specyfikacji technicznych  

- bada  wykonywanych robót ziemnych  
- bada  wykonywanych instalacji 
- sprawdze  szczelno ci wykonanych instalacji 
- prób i sprawdzenia instalacji, urz dze  technicznych i przewodów  
- sprawdzenia robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
- pomiarów sprawdzaj cych wykonywanych instalacji 
Wszystkich czynno ci kontroli jako ci i robót dokonuje si  komisyjnie.  
Wyniki czynno ci kontrolnych i sprawdzaj cych jako  materia ów i robót zapisuje si  w odpowiednich 
protoko ach lub w dzienniku budowy. 
Do protoko ów za cza si  odpowiednie dokumenty: za wiadczenia o jako ci, raporty i wyniki bada , 
wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodno ci, certyfikaty bezpiecze stwa i inne. 
Dokumenty te przechowuje si  do odbioru ko cowego, a nast pnie do cza si  je do protoko u 
odbioru ko cowego budowy.  
 
6.2. Kontrola jako ci materia ów.  
Wszystkie materia y do wykonywania robót musz  odpowiada  wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musz  posiada wiadectwa jako ci wydane przez 
producenta i uzyska  akceptacj  In yniera. 
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6.3. Kontrola jako ci robót.  
 
6.3.1. Kontrola jako ci wykonania robót z : 
- Dokumentacja Projektow   
- Specyfikacj  Techniczn   
- Polskimi lub bran owymi normami 
- Warunkami technicznymi wykonania i monta u 
- Instrukcjami monta u dostarczonymi przez Producentów 
- Poleceniami Inwestora  
 
6.3.2. Wymagania ogólne bada . 
Kontrola zwi zana z wykonaniem sieci wodoci gowej powinna by  przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych bada  
nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta y spe nione. Je eli 
którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione nale y dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi  badania ponownie. Kontrola jako ci 
robót powinna obejmowa  nast puj ce badania: zgodno ci z Dokumentacj  Projektow , wykopów 
otwartych, pod a wzmocnionego, zasypu przewodów, materia ów, u enia przewodów na pod u, 
szczelno ci przewodów: 
- Sprawdzenia zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  polega na porównaniu wykonywanych robót 

 wykonywanych robót z Dokumentacj  Projektow  oraz na stwierdzeniu wzajemnej 
zgodno ci na podstawie ogl dzin i pomiarów. 

- Badania wykopów otwartych obejmuj  badania materia ów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków 
bezpiecze stwa prac, a ponadto obejmuj  sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

- Badania zasypu przewodów sprawdza si  do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 

- Badania warstwy ochronnej zasypu nale y wykona  przez pomiar jego wysoko ci nad wierzchem 
kana u, zbadanie dotykiem sypko ci materia u u ytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 
Pomiar nale y wykona  z dok adno ci  do 10cm w miejscach odleg ych od siebie nie wi cej ni  
50cm. 

- Badania nasypu trwa ego sprowadza si  do badania zag szczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotno ci zag szczonego gruntu. 

- Badania pod a wzmocnionego przeprowadza si  przez ogl dziny zewn trzne i obmiar, przy 
czym grubo  pod a nale y wykona  w trzech wybranych miejscach badanego odcinka pod a 
z dok adno ci  do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie pod a w planie, rz dne 
pod a i g boko  u enia pod a. 

- Badanie materia ów u ytych do budowy sieci wodoci gowej nast puje przez porównanie ich cech 
z wymaganiami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentacji 
okre laj cych jako  wbudowanych materia ów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami okre lonymi w ST oraz bezpo rednio na budowie przez 
ogl dziny zewn trzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

- Badania w zakresie przewodów, obejmuj  czynno ci wst pne sprowadzaj ce si  do pomiarów 
ugo ci (z dok adno ci  do 10cm) i rednicy (z dok adno ci do 1cm) badanie u enia 

przewodów na pod u w planie i w profilu, badanie po czenia rur i prefabrykatów. U enie 
przewodów na poboczu wzmocnionym powinno zapewni  oparcie rur na co najmniej ¼ obwodu. 
Sprawdzenie wykonania po cze  rur i prefabrykatów nale y przeprowadzi  przez ogl dziny 
zewn trzne.  

- Badanie szczelno ci odcinka przewodów na eksfiltracj  obejmuj : badanie stanu odcinka 
przewodu, nape nienie wod  i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas prób 
nale y prowadzi  kontrol  szczelno ci z czy, cian przewodów. W przypadku ich nieszczelno ci 
nale y poprawi  uszczelnienie, a w razie niemo liwo ci oznaczy  miejsce wycieku wody i 
przerwa  badanie do czasu usuni cia przyczyn nieszczelno ci. 

 
6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami.  
Wszystkie roboty, które nie spe niaj  wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostan  odrzucone. 
Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia od norm okre lonych w pkt. 5 specyfikacji, 
powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc , na jego koszt. 
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Wszystkie roboty, które stwarzaj  zagro enia bezpiecze stwa pracy lub mog  takie zagro enia 
stworzy  przy dalszych pracach, powinny zosta  przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawc , 
na jego koszt. 
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego wp ywu 
na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci wodoci gowej i ustali zakres i wielko  potr ce  
za obni on  jako .  
 
7.0, OBMIAR ROBÓT  
Wymagania  ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
Roboty rozliczane b  rycza towo, na podstawie protoko u odbioru. Odbioru robót dokonuje In ynier 
 
8.0,ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
Odbiory robót sk adaj  si  z odbioru cz ciowego dla robót zanikaj cych i odbioru ko cowego po 
zako czeniu budowy. 
 
8.1. Odbiór cz ciowy. 
Przy odbiorze cz ciowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 
 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w trakcie 

wykonywania robót, dane geotechniczne obejmuj ce: zakwalifikowanie odpowiedniej kategorii wg 
PN-86/B-02480, wyniki bada  gruntów, ich uwarstwie , g boko  przemarzania, warunki 
posadowienia i ochrony pod a gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wód gruntowych i 
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopie  agresywno ci rodowiska gruntowo 
– wodnego, uziarnienia warstw wodono nych, stan terenu okre lony przed przyst pieniem do 
robót przez podanie znaków wysoko ciowych reperów, uzbrojenie podziemne przebiegaj ce 
wzd  i w poprzek trasy, a tak e przekrój pod ny terenu, zadrzewienie 

 Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów i armatury  
 Dziennik Budowy  

 
Odbiór robót zanikaj cych obejmuje sprawdzenie: 
 pod a wzmocnionego, w tym jego grubo ci usytuowania w planie rz dnych i g boko ci u enia 
 jako ci wbudowania urz dze  i materia ów oraz ich zgodno ci z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 
 u enia urz dzenia na pod u wzmocnionym 
 d ugo ci i rednicy przewodów oraz sposobu wykonania po czenia przewodów 
 materia ów u ytych do zasypu i stanu jego ubicia 

 
Odbiór cz ciowy polega na sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacj  
Techniczna, u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci monta u, szczelno ci oraz zgodno ci z 
innymi wymaganiami okre lonymi w pkt. 6.3. 

ugo  odcinka podlegaj cego odbiorom cz ciowym nie powinna by  mniejsza ni  50m. Wyniki z 
przeprowadzonych bada  powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika Budowy. 
   
8.2. Obiór ko cowy 
 
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 
 dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym 
 protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych 
 protokó  przeprowadzonego badania szczelno ci  

wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów i urz dze  
 instrukcje obs ugi 
 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnion  jednostk  geodezyjn  
 projekt powykonawczy 

 
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi : 
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 zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zasadami w Dzienniku 
Budowy dotycz cymi zmian i odst p od Dokumentacji Projektowej 

 protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek 
 aktualno  Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia 
 prawid owo  i zgodno  z Dokumentacj  projektow  wbudowania urz dze  i armatury 
 protoko y bada  szczelno ci 

 
9.0, PODSTAWA P ATNO CI 
Podstawa s  ceny jednostkowe z przedmiaru robót, wyliczone przez wykonawc  przy 
sk adaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynno ci, badania i wymagania 
okre lone dla danej pozycji. Jest ona ostateczna i wyklucza mo liwo ci jakichkolwiek 
dodatkowych p atno ci. 
Nale y jasno okre li  co wchodzi w zakres ka dej ceny jednostkowej i kwoty rycza towej (robocizna, 
materia y, sprz t, transport, itp., plus koszty dodatkowe, podatek, zysk). 
 
Pozosta e wymagania zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
10.0, NORMY I PRZEPISY ZWI ZANE 

 Warunki techniczne przy czenia do sieci wodoci gowej i elektroenergetycznej; 
 Dokumentacja geotechniczna terenu przeznaczonego pod stacj  opracowana  

w kwietniu 2010r. przez mgr in . Andrzeja Za uskiego; 
 Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym opracowana w 

kwietniu 2010r. przez geodet  uprawnionego Wies awa Lewandowskiego uzupe niona 
dodatkowymi pomiarami wysoko ciowymi do celów projektowych w lipcu 2010r. przez autora 
mapy; 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.); 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.); 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych GDDP Warszawa 2001r.; 
 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawc  
 instrukcje producentów sprz tu, maszyn, materia ów i wyrobów budowlanych 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pó n. zm. i powi zane 

rozporz dzenia 
 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodno ci" z 30.08.2002r i powi zane rozp. 
 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pó n. zm. i powi zane 

rozp. 
 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pó n. zm. i powi zane rozp. 
 Dz.U.03.169.1650 Rozporz dzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 
 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegó owych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy z 28.05.1996r 
 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 

 Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z 
pó n. zm. i powi zane rozp. 

 Dz. U. 04.150.1579 Rozporz dzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, bada  
konserwatorskich i architektonicznych, a tak e innych dzia  przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz bada  archeologicznych i poszukiwa  ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony rodowiska" z 27.04.2001r z pó n. zm. i powi zane 
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rozp. 
 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pó n. zm. i powi zane rozp. 
 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpo arowej" z 24.08.1991r z pó n. zm. i 

powi zane rozp. 
 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pó n. zm. i  
 Dz.U.03.121.1138 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia 
zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 
pa dziernika 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urz dze  transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pó n. zm. 
i powi zane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pó n. zm. i powi zane rozp.  
 PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opisy gruntów. 
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli Obliczenia 

statystyczne. 
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresie wykonania i badania przy 

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

wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
 

 PN-EN 12201 \\Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesy ania  wody 
 BN-77/8931-12 Oznaczenia wska nika zag szczenia gruntu. 
 BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
 ISO 4435:1991 Rury i kszta tki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r. 
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VI.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH ST-05.00.00 
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
dla inwestycji pt. „Budowa stacji prze adunkowej odpadów w miejscowo ci 
Bardo gm. Wrze nia” 
 
 
1.0. WST P 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego 
Specyfikacja Techniczna ST-05.00.00 - Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych odnosi si  do 
wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które zostan  wykonane w ramach 
inwestycji pt. „Budowa stacji prze adunkowej odpadów w miejscowo ci Bardo gm. Wrze nia” 
 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót obj tych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót b cych tematem niniejszego opracowania s  roboty budowlane w zakresie 
pe nej realizacji budowlanej przedsi wzi cia i oddania obiektów zgodnie z dokumentacj  projektow , 
Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia og oszon  przez Inwestora w ramach procedury 
przetargowej, a tak e ogólnie obowi zuj cym prawem polskim i europejskim, polskimi normami 
technicznymi i bran owymi oraz znajomo ci  sztuki budowlanej. 
 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególno ci obejmuj : 
Grupa Klasa Kategoria robót Nr pozycji 

przedmiaru 
ST-06.00.00 Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych 
45300000-
0 

Roboty 
instalacyjne w 
budynkach 
 

45310000-
3 

Roboty 
instalacyjne 
elektryczne 
 

45315600-
4 

Instalacje 
niskiego 
napi cia 
 

10[1-22], 
10[34-89] 

45312311-
0  
 

Monta  
instalacji 
piorunochronnej 

10[90-99] 

45316100-
6  
 

Instalowanie 
urz dze  

wietlenia 
zewn trznego 

10[23-33] 

 
1.4 Okre lenia podstawowe  
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi normami i przepisami.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj  
projektow , ST i poleceniami Kierownika Projektu.  
 
2.0, MATERIA Y  
Wymagania ogólne zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej specyfikacji s :  
2.1 Przewody: 
- YKY o 5x16 
- kabelkowe miedziane YDY o 1,5mm2 
- kabelkowe miedziane 3- owe typu YDY o 3x2,5 – 450/750V 
- kabel z ami miedzianymi typu YKY o 3x1,5 
- kabel z ami miedzianymi typu  YKY o 5x4 
- YKY o 5x1,5 
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- YKY o 5 x 10 
 
2.2 Przepusty rurowe: 
- PCV typu SRS 110 mm i 160mm 
 
2.3 Oprawy o wietleniowe: 
- sodowe 150W, w wykonaniu hermetycznym 
- zewn trzne- sodowe lub metalohalogenkowe 100 W 
 
3.0, SPRZ T  
Wymagania ogólne zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 

 samochód samowy adowczy 5-10t 
 przyczepa do przewozu kabli 
 koparko- adowarka0,15m3 
 ci gnik ko owy 

uraw samochodowy 
 podno nik monta owy PHM samochodowy 
 m ot elektryczny do wbijania pali 0,8kW 
 spawarka 
 spawarka elektr. Prost. 250A 

 
3.1 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy 
wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów, 
sprz tu itp. Sprz t u ywany przez wykonawc  powinien uzyska  akceptacj  Kierownika Projektu.  
 
3.2 Przy robotach ziemnych w pobli u istniej cych urz dze  podziemnych, prace nale y wykonywa  

cznie.  
 
4.0, TRANSPORT  
Wymagania ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które s  odpowiednio 
przystosowane to przewo enia materia ów, elementów, konstrukcji, urz dze  itp. niezb dnych do 
wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. Na rodkach transportu przewo one materia y 
powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uk adane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez ich  
wytwórc .  
 
5.0, WYKONANIE ROBÓT  
Wymagania ogólne zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
5.1 Instalacje niskiego napi cia 
Rozdzielnica RG 
Zasilenie rozdzielnicy RG zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni ze z cza ZKP wykona  w 
uk adzie sieciowym TN-S kablem YKY o 5x16 przy zachowaniu dopuszczalnego spadku napi cia i 
skuteczno ci samoczynnego wy czenia zasilania. 
Z rozdzielnicy RG zasilone zostan  instalacje wewn trzne portierni, o wietlenie terenu, oraz  obiekty 
technologiczne na terenie Stacji Prze adunkowej: 
- wiata (o wietlenie), 
- myjnia kó  pojazdów, 
- waga samochodowa, 
- nap d bramy wjazdowej, 
- podrozdzielnica R1 zlokalizowana na zewn trznej cianie boksów, z której wyprowadzone 

zostan  instalacje: 
a) zasilenia kontenerów eko-sk du, 
b) zasilenia pompy zbiornika oleju nap dowego, 
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c) o wietlenia boksów, 
d) zestaw 3-fazowy gniazdo+wy cznik dla zasilenia belownicy odpadów. 

Rozdzielnic  RG wyposa ono w Przeciwpo arowy Wy cznik Pr du, który wyzwalany b dzie 
przyciskiem zlokalizowanym przy wej ciu g ównym do budynku i odpowiednio oznaczony. 
Ponadto w rozdzielnicy RG z wy cznikiem g ównym przewidziano blok ró nicowo-pr dowy o czu ci 
0,3A, powoduj cy wy czenie instalacji z pod napi cia w przypadku uszkodzenia instalacji 
elektrycznej. 
 
Sieci wewn trzzak adowe. 
Sieci kablowe niskiego napi cia u one zostan  w terenie nieutwardzonym, w ziemi na g boko ci 
normatywnej 0,7m od poziomu nawierzchni zniwelowanej. Skrzy owania projektowanych sieci 
kablowych z drog  ko ow  wykona  w przepustach rurowych PCV typu SRS 110 i 160 mm, u onych 
na g boko ci 1m od nawierzchni terenu zniwelowanego. 
Linie kablowe uk ada  na dnie wykopu, na warstwie piasku o grubo ci co najmniej 10 cm, nast pnie 
zasypa  warstw  piasku o grubo ci co najmniej 10 cm i warstw  rodzimego gruntu o grubo ci co 
najmniej 15 cm. U one linie kablowe w wykopie przykry  foli  z tworzywa sztucznego w trwa ym 
kolorze niebieskim (kable n.n.). Odleg  folii od kabli co najmniej 25 cm. Linie kablowe uk ada  w 
wykopie lini  falist  z zapasem (2-3% d ugo ci wykopu) wystarczaj cym do skompensowania 
mo liwych przesuni  gruntu. Ponadto trasy kabli, u onych w ziemi, oznaczy  widocznymi trwa ymi 
oznacznikami trasy, np. s upkami betonowymi wkopanymi w ziemi  - K4eZnaczniki umieszcza  w 
miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzy owa . Przy wprowadzeniu linii kablowych do 
stacji transformatorowej oraz do rozdzielni N pozostawi  zapasy kabla w postaci p tli 4 m. Kable 

one w ziemi zaopatrzy  na ca ej d ugo ci w trwa e oznaczniki zawieraj ce napisy, co najmniej: 
a) symbol i numer ewidencyjny linii, 
b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy, 
c) znak fazy (tylko przy kablach jedno owych), 
d) rok u enia kabla. 
 
Instalacja o wietlenia podstawowego 
Wiata i boksy 
W projektowanych zadaszonych boksach i wiacie wykona  o wietlenie podstawowe oprawami 
sodowymi 150W, w wykonaniu hermetycznym. Typy opraw o wietleniowych i ich rozmieszczenie 
przedstawiono na rzutach budynków. Oprawy o wietleniowe montowa  nale y bezpo rednio na 
konstrukcjach no nych dachu. Instalacj  przewidziano przewodami kabelkowymi miedzianymi typu 
YDY o 1,5mm2, uk adanymi w korytkach kablowych z zastosowaniem osprz tu hermetycznego. 
Za czanie obwodów o wietleniowych przewidziano przyciskami o wietleniowymi, zlokalizowanymi na 
cianach bocznych wiaty i boksów. 

 
Portiernia 
W portierni o wietlenie zaprojektowano: 
- oprawami wietlówkowymi 2x36W z odb nikiem rastrowym (pomieszczenie biurowe i socjalne), 
- oprawami ze wietlówkami kompaktowymi, w wykonaniu szczelnym (przedsionek, suszarnia, 

azienka) 
Typy i lokalizacj  opraw okre lono na rzucie budynku. 
 
Instalacja o wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) 
W pomieszczeniu portierni wykona  o wietlenie ewakuacyjne (Emin.=1,5Lx), zapewniaj ce 
bezpieczne opuszczenie pomieszczenia po zaniku napi cia zasilania o wietlenia podstawowego. 

wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) zapewni  oprawy o wietlenia podstawowego, wyposa one we 
asne ród o energii - „inwertery”, oznaczone na rysunkach symbolem A/E. Czas pracy o wietlenia 

awaryjnego – 2h. 
W/w oprawy za cza  si  b  samoczynnie po zaniku napi cia zasilania podstawowego. 
Oprawy awaryjne oznacza tym paskiem. 
 
Instalacja zasilania gniazd wtyczkowych. 
Instalacje dla pod czenia gniazd wtyczkowych w portierni nale y wykona  przewodami kabelkowymi 
miedzianymi 3- owymi typu YDY o 3x2,5 – 450/750V z osprz tem bryzgoszczelnym IP44. 
Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na planie instalacji, natomiast przekroje i typy przewodów 
okre lono na schemacie rozdzielnicy RG. 
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Zabezpieczenie obwodów w rozdzielnicy od zwar  wykona  wy cznikami instalacyjnymi 
samoczynnymi typu S300 o charakterystyce B lub C oraz wy cznikami ró nicowo-pr dowymi typu 
P300 (30 mA). 
Instalacje obejmuj  pod czenie typowych zestawów gniazd wtyczkowych, (ozn. ZGw) , 
wyposa onych w gniazda wtyczkowe o przeznaczeniu ogólnym oraz dla odbiorników elektrycznych – 
belownica, kontener eko-sk adu. 
W wyposa eniu typowych zestawów ZGw wyst puj  gniazda wtyczkowe 3-faz.32A, 3-faz.16A oraz 1-
faz. 10/16A wraz z zabezpieczeniami nadpr dowymi i ró nicowo-pr dowymi (stopie  ochrony 
zestawów IP55). 
Instalacje przewidziano w uk adzie sieciowym TN-S wykonane kablami miedzianymi typu YKY o. 
Prowadzenie instalacji elektrycznych przewidziano w rurkach ochronnych PCV lub stalowych. 
 
Odbiorniki technologiczne 
 
Waga samochodowa 
Zasilenie wagi samochodowej wykona  bezpo rednio z rozdzielnicy RG kablem z ami miedzianymi 
typu YKY o 3x1,5. Kabel prowadzi  w przepu cie rurowym PCV typu SRS 110 mm. Tras  kabla 
przedstawiono na planie sieci zewn trznych i o wietlenia terenu. 
Zgodnie z wytycznymi producenta wagi, nale y j  uziemi . W tym celu metalow  konstrukcj  wagi 
nale y po czy  metalicznie ze zbrojeniem fundamentowym. Dodatkowo nale y wykona  uziom 
sztuczny w formie otoku wykonanego z bednarki FeZn 30x4. Rezystancja uziomu nie powinna 
przekracza  10 omów. W razie potrzeby nale y wykona  dodatkowy uziom pionowy z pr ta FeZn o 
przekroju nie mniejszym ni  80 mm2 i d ugo ci 3m. 
 
Myjka kó  pojazdów 
Myjka kó  pojazdów wyposa ona jest w szaf  zasilaj co-steruj , do której nale y doprowadzi  
zasilanie z sieci pr du 3-fazowego w systemie TN-S.  
Zasilenie myjki zaprojektowano bezpo rednio z rozdzielnicy RG do zacisków szafy myjki kablem z 

ami miedzianymi typu YKY o 5x4. Kabel nale y prowadzi  w ziemi zgodnie z zaleceniami 
podanymi w punkcie dotycz cym sieci wewn trzzak adowych. i wprowadzi  od do u przez d awik 
instalacyjny. Wszelkie po czenia elektryczne urz dze  zasilanych z szafki wykonane s  przez 
producenta urz dzenia. 
 
Zbiornik paliw 
Przeno ne urz dzenie dozuj ce do oleju nap dowego wyposa one jest w pomp  podawania paliwa 
oraz elementy pomiarowo-kontrolne, które wymagaj  zasilenia pr dem o napi ciu 230V AC. 
Zasilenie elektryczne zbiornika zaprojektowano z podrozdzielnicy R1 zlokalizowanej na cianie 
boksów na odpady. 
Zbiornik paliw wyposa ony jest w zacisk uziemiaj cy, który zgodnie z zaleceniem producenta nale y 
po czy  z uziemieniem. W tym celu nale y wykona  uziom sztuczny pionowy o rezystancji 
nieprzekraczaj cej 10 omów. 
 
Belownica odpadów i kontenery eko-sk adów 
Dla zasilenia wy ej wymienionych urz dze  zaprojektowano zestawy 3-fazowe gniazdo+wy cznik 
zasilone z podrozdzielnicy R1. 
 
Si ownik bramy wjazdowej 
Zasilenie si ownika bramy wjazdowej zaprojektowano bezpo rednio z rozdzielnicy RG kablem typu 
YKY o 5x1,5. Sterowanie si ownikiem bramy i elektrozaczepem furtki b dzie realizowane 
bezprzewodowo za pomoc  pilotów radiowych. 
 
Ochrona od pora  pr dem elektrycznym. 
W celu ochrony od pora  pr dem elektrycznym zastosowane b   zgodnie z wymogami aktualnej 
normy PN – IEC 60364-4-41 nast puj ce rodki ochrony dodatkowej: 
- samoczynne wy czanie zasilania, 
- wy czniki ró nicowo – pr dowe o czu ci zadzia ania 30 mA, 
- w zestawach ZGw, zasilaj cych gniazda wtyczkowe 1 i 3 fazowe, 
- po czenia wyrównawcze g ówne. 
Po czeniami wyrównawczymi g ównymi zostan  obj te: 
- szyna PE rozdzielnicy elektrycznej RGP, 
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- ewentualne metalowe ruroci gi z mediami. 
Przewiduje si  „g ówny zacisk uziemiaj cy – GZU”, pod czony do uziomu instalacji odgromowej 
portierni. 
 
5.2 Monta  instalacji piorunochronnej 
Instalacj  odgromow  wykona  dla portierni, wiaty i boksów sk adowania odpadów. Dla portierni 
zaprojektowano zwody poziome niskie, natomiast dla wiaty i boksów cz  nadziemn  instalacji 
odgromowej przewidziano poprzez wykorzystanie metalowego pokrycia dachowego jako zwodu 
naturalnego (grubo  blachy fa dowej pokrycia dachowego - 0,75mm) oraz poprzez wykorzystanie 
konstrukcji stalowych jako naturalnych przewodów odprowadzaj cych. Zwód naturalny b dzie 
po czony metalicznie z naturalnymi przewodami odprowadzaj cymi (poprzez mostkowanie), 
natomiast przewody odprowadzaj ce z uziomem przewodami uziemiaj cymi poprzez zaciski 
probiercze ZP. Uziom instalacji odgromowej nale y czy  z uziomami naturalnymi. 
Rezystancja uziomów projektowanej instalacji odgromowej dla wiaty i boksów obiektu nie powinna 
przekracza  warto ci 15 omów, natomiast dla portierni 5 omów. 
 
5.3 O wietlenie terenu 
W ramach o wietlenia zewn trznego na terenie dzia ki przewidziano: 
- o wietlenie parkingu samochodowego, 
- o wietlenie placu manewrowego. 
Do o wietlenia parkingu samochodowego przewidziano oprawy o wietleniowe sodowe lub 
metalohalogenkowe 100 W, zainstalowane na s upach o wietleniowych, o wysoko ci h~6m. Poziom 
nat enia o wietlenia zewn trznego dla dróg i parkingów samochodowych przyj to E r = 10 Lx. 

wietlenie placu manewrowego wykona  oprawami o wietleniowymi metalohalogenkowymi 250W, 
zainstalowanymi na wysi gnikach mocowanych do konstrukcji wiaty i boksów, oraz na s upach 

wietleniowych na wys. h~12m. 
Zasilanie s upów o wietleniowych kablem typu YKY o 5 x 10. Sieci kablowe o wietleniowe u one 
zostan  w terenie nieutwardzonym, w ziemi, na g boko ci 0,7 m. Skrzy owania projektowanych kabli 
z drogami ko owymi oraz z istniej cym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykona  
w przepustach rurowych PCV typu SRS 110 mm. 
Sterowanie o wietleniem zewn trznym odbywa  si  b dzie poprzez zegar astronomiczny, 
alternatywnie poprzez przeka nik zmierzchowy, z mo liwo ci  przej cia na sterowanie r czne (dla 
umo liwienia prowadzenia prac konserwacyjnych). 
Rozmieszczenie opraw o wietleniowych przedstawiono na planie sieci zewn trznych i o wietlenia 
terenu. 
 
6.0, KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
Wymagania ogólne zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci robót przy wykonywaniu instalacji 
elektrycznych obj tych dokumentacj  projektow . 
  
6.1. Aparaty i urz dzenia elektryczne, kable i przewody elektryczne, sprz t i osprz t 
elektroinstalacyjny powinny posiada  atest fabryczny lub wiadectwo jako ci wydane przez 
producenta.  
6.2. Badania i pomiary pomonta owe  
Po zako czeniu robót nale y sprawdzi  i pomierzy :  
a) jako  i kompletno  wykonywanych robót,  
b) rezystancj  izolacji instalacji,  
c) rezystancj  izolacji odbiorników,  
d) obwody ochrony przeciwpora eniowej,  
 
7.0, OBMIAR ROBÓT  
Wymagania  ogólne zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
Roboty rozliczane b  rycza towo, na podstawie protoko u odbioru. Odbioru robót dokonuje In ynier 
 
8.0, ODBIÓR ROBÓT  
Wymagania ogólne zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
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8.1 Odbiór robót ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych  
Odbiorom robót ulegaj cych zakryciu podlegaj  nast puj ce roboty:  
- roboty kablowe w ziemi,  
- instalacje podtynkowe,  
- uziom fundamentowy,  
Sprawdzanie i odbiór robót elektrycznych i budowlanych ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urz dze  technicznych nale y do 
obowi zków inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
8.2 Zasady odbioru ostatecznego robót  
Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  nast puj ce dokumenty:  
a) o wiadczenie o zgodno ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i 
Polskimi Normami,  
b) projektow  dokumentacj  powykonawcz ,  
c) geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz ,  
d) protokó y z dokonanych pomiarów,  
 
Przed oddaniem instalacji i sieci do eksploatacji nale y dokona  pomiarów rezystancji izolacji 
instalacji, rezystancji uziomu oraz skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej. Pomiary nale y 
potwierdzi  protokó ami i przedstawi  przy odbiorze obiektu. Wykonawca cz ci elektrycznej 
dostarczy Zamawiaj cemu kompletn  dokumentacj  powykonawcz . 
 
9.0, PODSTAWA P ATNO CI  
Podstawa s  ceny jednostkowe z przedmiaru robót, wyliczone przez wykonawc  przy 
sk adaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynno ci, badania i wymagania 
okre lone dla danej pozycji. Jest ona ostateczna i wyklucza mo liwo ci jakichkolwiek 
dodatkowych p atno ci. 
Nale y jasno okre li  co wchodzi w zakres ka dej ceny jednostkowej i kwoty rycza towej (robocizna, 
materia y, sprz t, transport, itp., plus koszty dodatkowe, podatek, zysk). 
 
Pozosta e wymagania zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
10.0, NORMY I PRZEPISY ZWI ZANE  

 Warunki techniczne przy czenia do sieci wodoci gowej i elektroenergetycznej; 
 Dokumentacja geotechniczna terenu przeznaczonego pod stacj  opracowana  

w kwietniu 2010r. przez mgr in . Andrzeja Za uskiego; 
 Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym opracowana w 

kwietniu 2010r. przez geodet  uprawnionego Wies awa Lewandowskiego uzupe niona 
dodatkowymi pomiarami wysoko ciowymi do celów projektowych w lipcu 2010r. przez autora 
mapy; 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.); 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.); 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych GDDP Warszawa 2001r.; 
 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawc  
 instrukcje producentów sprz tu, maszyn, materia ów i wyrobów budowlanych 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pó n. zm. i powi zane 

rozporz dzenia 
 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodno ci" z 30.08.2002r i powi zane rozp. 
 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pó n. zm. i powi zane 

rozp. 
 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pó n. zm. i powi zane rozp. 
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 Dz.U.03.169.1650 Rozporz dzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegó owych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 

 Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z 
pó n. zm. i powi zane rozp. 

 Dz. U. 04.150.1579 Rozporz dzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, bada  
konserwatorskich i architektonicznych, a tak e innych dzia  przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz bada  archeologicznych i poszukiwa  ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony rodowiska" z 27.04.2001r z pó n. zm. i powi zane 
rozp. 

 Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpo arowej" z 24.08.1991r z pó n. zm. i 

powi zane rozp. 
 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pó n. zm. i  
 Dz.U.03.121.1138 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia 
zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 
pa dziernika 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urz dze  transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pó n. zm. 
i powi zane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pó n. zm. i powi zane rozp.  
 PN-IEC 60364-1; 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe,  
 PN-IEC 60364-3; 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ustalanie ogólnych 

charakterystyk,  
 PN-IEC 60364-4-41; 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona 

przeciwpora eniowa,  
 PN-IEC 60364-4-42; 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona przed 

skutkami oddzia ywania cieplnego,  
 PN-IEC 60364-4-43; 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona przed 

pr dem przet eniowym,  
 PN-IEC 60364-4-46; 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, od czanie 

izolacyjne i czenie,  
 PN-IEC 60364-4-47; 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, rodki ochrony 

przed pora eniem pr dem elektrycznym,  
 PN-IEC 60364-7-701; 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, pomieszczenia 

wyposa one w wann  lub/i basen natryskowy,  
 PN-IEC 60364-5-51; 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, dobór i monta  

wyposa enia elektrycznego,  
 PN-IEC 60364-5-53; 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, aparatura 

czeniowa i sterownicza,  
 PN-IEC 60364-5-54; 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, uziemienia i 

przewody ochronne,  
 PN-IEC 60364-4-482; 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona 

przeciwpo arowa,  
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 PN-IEC 60364-4-443; 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona przed 
przepi ciami,  

 PN-IEC 60364-4-473; 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, rodki ochrony 
przed pr dem przet eniowym,  

 PN-IEC 60364-5-52; 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, oprzewodowanie,  
 PN-IEC 60364-5-523; 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, obci alno  

pr dowa d ugotrwa a przewodów,  
 PN-86/E-05003/01; 1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych,  
 PN-IEC 61024-1; 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych,  
 N SEP-E-004; 2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,  
 PN-91/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.  
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