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Projekt
Zagospodarowania Działki o nr ewid. 898/4

w m-ci Horyniec Zdrój

Obiekt

Adres obiektu
Projekt zagospodarowania działkiTreść rysunku

Inwestor

Adres Inwestora

Wykonał Branża Nr uprawnień Podpis

Henryk Gąsior
Lubaczów
oś. Jagiellonów 3/11

Konst. budowlana
Architektoniczna

7342/50/94

Skala

Faza

Data

1:500

P.W

08.2018

Nr rys.

Legenda:

Obiekty projektowane:

ABCD - granica inwestycji

8

9

Obiekty istniejące:
8. Budynek basenu
9. Budynek CRR KRUS

ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec Zdrój
nr ewid. działki: 898/4

ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa

Fundusz Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników

1. Płyta fundamentowa
2. Ogrodzenie osłonowe
3. Przyłącze kablowe prowadzone w gruncie
4. Kabel oświetlenia terenu prowadzony w gruncie
5. Instalacja zbiornikowa prowadzona w gruncie
6. Korytko odwadniające
7. Korytko odwadniające z kratą szczelinową

5

x x x - Obiekt przeznaczony do rozbiórki

Artur Bednarz Instalacyjna PDK/0128/POOS/07

Jacek Lachowski

Lokalizacja:



Opis techniczny    
 

Do projektu zagospodarowania działki 
 

I. Opis działki: Działka budowlana położona jest w m-ci Horyniec Zdrój ul. 

Sanatoryjna .  Działka budowlana o nr 898/4 jest  działką zabudowaną  .  

 

II. Istniejący stan zagospodarowania działki: 

 

Działka na której projektuję się budowę płyty fundamentowej z ogrodzeniem 

osłonowym pod zbiornik na gaz ciekły jest terenem płaskim    . 

 Grunt wykazuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi i jest odpowiedni do 

posadowienia budynków. 

Wjazd na działkę –  istniejący zjazd publiczny z drogi publicznej  ul. Sanatoryjna  nr 

ewid. działki drogowej 474/1        

  

III .Obiekty projektowane : 

 

1.Płyta fundamentowa  żelbetowa o wymiarach zewnętrznych 3,00x3,00m pod zbiornik 

na ciekły gaz-azot z ogrodzeniem osłonowym oraz przyłącz wewnętrzny elektryczny i 

zewnętrzna i wewnętrzna instalacja od zbiornika na gaz ciekły-azot z zaworami 

zwrotnymi i końcówkami do napełniania zbiornika i odbioru gazu  .  

 

IV . Obiekty istniejące : w/w działka  jest działką zabudowaną budynkami sanatorium 

CRR KRUS i basenem . 

 

V. 1.Posadowienie obiektu  –  od strony południowej przy ul. Sanatoryjnej na wysokości 

połączenia basenu i części hotelowej sanatorium.  

 

VI. Geotechnika  

Projektowana inwestycja należy do I kategorii geotechnicznej , odpowiadającej prostym 

warunkom geologiczno – hydraulicznym , nie wymagającym specjalnego posadowienia 

budynku . W projekcie przyjęto parametry geotechniczne dla średnio spoistych glin 

pylastych w stanie plastycznym dających opór jednostkowy  podłoża gruntowego od 150 

kPa  do 417 kPa   

 

VII. Układ komunikacyjny – istniejący zjazd publiczny  z ul. Sanatoryjnej nr . ewd. 

Działki 474/1   

   

VIII. Zieleń – nie przewiduję się wycinki drzew i krzewów znajdujących się na terenie 

omawianej działki . 

 

IX . Ochrona konserwatorska –  na działce nie znajdują się obiekty  podlegające  

ochronie konserwatorskiej i nie są  wpisane do rejestru zabytków . 

 

X. Ochrona środowiska 

 

Opracowany projekt budowlany obiektu dotyczący oddziaływanie planowanej 

inwestycji na środowisko pozwala uznać iż projekt budowlany w pełni dotrzymuje 

obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska . 



Projektowana budowa  nie należy do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

i zdrowia ludzi ani mogących pogorszyć środowiska  (Rozporządzenie Rady ministrów z 

09.11.2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

Dz.U. z 2010r Nr.213 poz.1397),  

Obszar planowanej inwestycji nie leży w granicach obszaru Natura 2000 . 

Lokalizacja inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody 

, w tym zapisów z zakresu ochrony gruntowej  

(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011r w sprawie ochrony.  

gatunkowej zwierząt Dz.U. z 237 poz.1419). 

Na terenie planowanej inwestycji nie występują  chronione gatunki roślin w myśl :  

 (Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony 

gatunkowej  roślin Dz.U.  z 2012 r poz 81) i dziko rosnące grzyby chronione, 

(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.07.2004 w sprawie dziko występujących 

grzybów objętych ochroną  Dz.U. Nr 168 poz.1765)   

 

Teren działki o nr ewid. 898/4 nie jest położony w Obszarze Górniczym  i na działkach 

sąsiednich nie jest prowadzona eksploatacja górnicza   

 

XI. Dane charakterystyczne dla przedmiotowej inwestycji  

Forma architektoniczna projektowanej inwestycji odpowiada jego funkcji , nawiązując 

przestrzennie do otaczającej zabudowy i jest zgodna z MPZP.   

 

XII. Obszar  oddziaływania obiektów , o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c i art.34 

ust.3 pkt 5  ustawy z dnia 7 lipca 1994  Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz 1409 z 

p.zm), obejmuję nieruchomość  o nr ewid . gruntu 898/4 działka inwestora . Obszar 

oddziaływania projektowanego obiektu mieści się na działce , na której został 

projektowany , a stroną postępowania w sprawie  o wydanie pozwolenia na budowę 

będzie  inwestor –zgodnie z umową pozwolenie na budowę w imieniu inwestora  ma 

uzyskać projektant .Zamawiający przygotuję pełnomocnictwo dla projektanta. 

 

XIIIO. Uwagi końcowe  

Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym  do robót budowlanych ( w tym 

wytyczenia budynku ) można przystąpić po zawiadomieniu organu Państwowego 

Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót i ustanowienia kierownika budowy . 

 Za zgodą projektanta można w trakcie budowy wprowadzić zmiany w stosunku do 

zatwierdzonego projektu o ile nie dotyczą one : zakresu objętego projektem 

zagospodarowania działki lub terenu , kubatury , pow. zabudowy , wysokości , długości i 

szerokości budynku , liczby kondygnacji , zmiany sposobu użytkowania , ustaleń 

miejscowego plany zagospodarowania  przestrzennego i nie wymagają uzyskania opinii , 

uzgodnień pozwoleń i innych dokumentów . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT 

ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PŁYTY FUNDAMENTOWEJ Z 

OGRODZENIEM OSŁONOWYM POD ZBIORNIK NA GAZ CIEKŁY-

AZOT 



 

 

 

Opis techniczny do projektu budowlanego wykonawczego  : budowa płyty fundamentowej z 

ogrodzeniem osłonowym pod zbiornik na gaz ciekły -  azot     

 

Inwestor :Fundusz Składkowy                    

                            Ubezpieczenia Społecznego Rolników   

                            Ul. Żurawia 32/34                                                

                00-515 Warszawa 

                 

Adres budowy : Horyniec Zdrój ul. Sanatoryjna 2                                       

 

Nr ewidencyjny działki : 898/4 

 

Opis obiektu: jest to płyta fundamentowa pod zbiornik na gaz ciekły azot do wykorzystania w 

sanatorium do krioterapii .  

 

I. Opis elementów płyty fundamentowej  : 

 

1.Warstwy fundamentowe: ubity piasek gr. 35cm, chudy beton B10 gr. 20cm ,izolacja 

pozioma 2x papa na lepiku na gorąco, izolacja pionowa przeciwwilgociowa  bitumiczna 

wykonywana na zimno emulsja asfaltowa. Płyta fundamentowa z betonu żwirowego B20 gr 

120cm . 

 

2. Zbrojenie płyty fundamentowej siatką dolną i górną ze stali żebrowanej śr. 12 mm , o 

oczkach 15cmx15cm. 

 

3. Beton wibrowany wibratorem wgłębnym , po zabetonowaniu płyty beton należy 

pielęgnować przez 7 dni polewając obficie wodą co najmniej dwa razy dziennie (rano i 

wieczorem) 

 

4.Fundamenty – żelbetowe  z betonu żwirowego  klasy  B-20 wylewane ma mokro. 

 

5.Mocowanie zbiornika do płyty fundamentowej jest po stronie dostawcy i montującego 

zbiornik wg wytycznych producenta za pomocą kotew.  

 

II. Opis  elementów ogrodzenia : 

 

1. Fundament pod słupki metalowe  wymiarach 25cm/25 cm posadowiony na głębokości  

około 120 cm od poziomu gruntu, wykonane z betonu żwirowego klasy B-20 wylewany na 

mokro. Wykopy pod fundament słupków należy wykonać ręcznie  . 

 

2.Słupki stalowe ocynkowane typowe o wymiarach 40mmx60mm do ogrodzenia panelowego  

zabetonowane na głębokość 120 cm w ilości 9 szt. 

 

3. Furtka 1 szt. wykonana z paneli ogrodzeniowych typowych  o wymiarach 100cmx200cm 

malowana proszkowo w kolor zielony. 

 

4. Projektuje się wykonanie cokolika na całej długości ogrodzenia tj. 14,68 m z płyt 

prefabrykowanych żelbetowych o wymiarach : wysokości 35 cm i grubości 6,50cm . 

Szerokość płyt prefabrykowanych  cokolika: 1,96m- 6 szt, 1,46m-2 szt. 



 

 

Mocowanie cokolika: uchwyt stalowy ceowy ocynkowany  przymocowany do słupka 

ogrodzeniowego. 

 

5.Panele ogrodzeniowe o wysokości 180 cm  typowe  malowane proszkowo w kolorze 

zielonym .Wymiary przęsła ogrodzeniowego: 1,96m x 1,80m-6 szt. , 1,46m x 1,80m-2 szt.  

Długość ogrodzenia bez furtki-14,68m. 

 

III. Odprowadzenie wód opadowych: 

  

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy rozebrać część istniejącego chodnika z 

kostki betonowej. 

 

2. Płytka ściekowa betonowa prefabrykowana z betonu żwirowego B 15  w kolorze szarym o 

wymiarach zewnętrznych 33x25x8 cm ułożyć na istniejącym podłożu . Długość płytek 

ściekowych 18,00m. Przejście poprzeczne przez istniejący chodnik z prefabrykowanych 

korytek liniowych o wym. 100x12x8cm -2x o długości 2, 00 m    

 

Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z przepisami BHP i Ppoż. 

Do wykonania robót budowlanych używać tylko materiałów budowlanych posiadających 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania 
 i Odbioru Robót Budowlanych 

 

 

 
NAZWA:  Budowa płyty fundamentowej z ogrodzeniem osłonowym pod zbiornik na 

gaz ciekły w m-ci Horyniec Zdrój 
 
 

INWESTOR:  Fundusz Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników 

 
 
 

 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa płyty 
fundamentowej z ogrodzeniem osłonowym pod zbiornik na gaz ciekły” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
1.4. Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
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Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
Kierownik Projektu /Menadżer Projektu/ – Przedstawiciel Inwestora Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień  
i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej  
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać 
do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do 
Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 
konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 
Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
robót budowlano – montażowych. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia  
i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta 
podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. 
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Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy  
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. 
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tego tytułu poniesie wykonawca. 
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 
określonym w umowie. 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy : 
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 
projektowej. 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część 
umowy. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 
oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia  
i odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
urządzenia zabezpieczające ( takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały 
itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków 
bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne 
urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Menadżera Projektu. Bieżąca 
kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu  
i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach  
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i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie  
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej  
i Budownictwa. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy  
o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 
znajdujących się obrębie prowadzonych robót. 
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu 
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie 
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 
że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
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1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
1.5.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
1.5.7.2. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru  
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
– projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 
Podczas remontu należy uwzględnić występujące uwarunkowania: 
-wykonanie części planowanych robót jest możliwe przy obiekcie częściowo funkcjonującym, jednak 
ze względu na utrudnienia i zagrożenia właściwe będzie przeprowadzenie remontu po uprzednim 
wyprowadzeniu pracowników sądu z budynków, zabezpieczenie sprzętów i dokumentów. 
-Harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem. 
-roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich 
niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; 
a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu 
b/ środki ochrony osobistej 
c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu 
W zestawieniu powyżej, uwzględniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dało się przewidzieć 
na podstawie wykonanych badań, koncepcji przebudowy, rozpoznanych uwarunkowań i zamierzeń 
inwestora. 
Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością wykonania innych 
wzmocnień i napraw, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas prowadzenia robót. 
1.5.7.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające  
z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie  
z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 
1.5.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów  
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝżeby personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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1.5.7.5. Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzanie mieszanek  
i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
1.5.8. Dokumenty budowy 
1.5.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 
na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
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- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
1.5.8.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę  
i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
1.5.8.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 i 1.5.8.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 
1.5.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
1.5.9.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
- Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i zaadresowane. 
- Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, 

- rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 
wykonawcę 

- nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą 
wyłącznie przez wykonawcę. 

1.5.9.2. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki 
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. 
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Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 
braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas 
tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego  
i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno 
towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element 
8) Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub  
w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
1.5.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
1.5.9.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w 
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
1.5.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i 
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające 
stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
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zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe  

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz  
z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 
trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących  
i alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych  
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy,  żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość 
i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń 



 10 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji  
w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie  
i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
2.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż 
te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 
i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
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dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt 
 
4. TRANSPORT 
 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki 
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie  
z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączają.7210c 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać 
od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
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Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych.  
W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda 
partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca przedstawia 
Menażerowi Projektu. 
6.4. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 
a/ dziennik budowy 
b/ książkę obmiaru robót 
c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, 
recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 
d/ inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
- dokumentację projektową 
- protokół przekazania placu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbiorów częściowych robót 
Dokumenty powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde żądanie. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
6.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych  
w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy  
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów 
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W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru 
dokonuje odbioru. 
Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na 
podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
8.3. Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.  
W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego 
robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
8.4. Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości  
i wartości. 
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. 
B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 
C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Menadżera 
Projektu i Wykonawcy 
D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu 
E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się równieŜ z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane 
przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 
budowy 
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- dziennik budowy i książkę obmiaru 
- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Menadżera Projektu, Zamawiającego i jednostkę 

współfinansującą zamówienie (UE) 
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W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 
8.5. Odbiór ostateczny robót 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę . 
Cena powinna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy  
i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia  
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT . 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość Ŝżądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową. 
UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski jest Menadżer Projektu, który dysponuje branżowymi inspektorami 
nadzoru. 
Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor 
Nadzoru, Nadzór lub Zarządzający projektem należy rozumieć je jako Menadżer Projektu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Obowiązujące normy oraz przepisy 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 
obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN 
należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać 
wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 
Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz 

z późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 



 16 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072). 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 
 

ROBOTY ZIEMNE 
 

 
1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót ziemnych związanych z realizacją inwestycji  
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu  
 realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót ziemnych w czasie budowy. 
- wykopy nieumocnione o ścianach pionowych  
- warstwy podbudowy pod posadzki i dźwig  
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.4. 
Określenia dodatkowe: 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w 
której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: 

Is = pd/pds 

Gdzie: 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu  
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: 

Io=E2/E1 

Gdzie: 
E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie  
z PN-S- 02205, 
E2-moduł odkształcenia gruntu oznaczony po powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie  
z PN-S-02205. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  
w cenę umowną. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu działania. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z wykopów, który nie zostanie wykorzystany (ze względu 
na nieodpowiednie parametry) należy odwieźć na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 
związane z jego wywozem oraz opłatą za wysypisko. 
Warstwy podbudowy pod posadzki należy wykonać z gruntów piaszczystych zagęszczonych 
mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polską Normą. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Cement 
Do wykonania wzmocnienia podłoża cementem stosuje się następujące materiały: 
Do wzmocnienia podłoża należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i transport cementu wg 
BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, 
można go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego 
przydatnośćdo robót. 
2.3. Piasek 
Do stabilizacji cementem można stosować piaski spełniające wymagania podane w tablicy 3. 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami normowymi. 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,  
w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 
kruszyw. 
2.4. Woda 
Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej 
przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na 
ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak 
różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 
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3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3 
Do wykonania robót ziemnych należy stosować: 
- równarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót. 
Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi projektu 
technicznego 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny 
być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie 
stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją. 
Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub 
wykonywania budowli w celu ustalenia: 
- rzeczywistych warunków wodno-gruntowych, 
- nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy, przydatności 
gruntu jako materiału dla celów danej budowy. 
Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót fundamentowych  
i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami  
i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 
5.3. Wykonanie wykopów 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Zaleca się wykonywanie wykopów ręcznie z nienaruszeniem struktury gruntu. 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem 
odpowiednim do tego celu. 
W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
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Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane  
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) 
wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzić 
dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 
urządzeniami. 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie 
fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 
5.4.1. Wymiary wykopów w planie 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej 
oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 
W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, 
powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany 
wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta 
powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji 
nie mniej niż 0,80 m. 
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz 
przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. 
5.5. Tolerancje wykonania wykopów 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością 5 cm, z uwzględnieniem zaleceń 
podanych powyżej. 
5.6. Wykonywanie wykopów 
5.6.1. Wykonywanie robót ręcznie 
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
- używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
- zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, 
- pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie dozwolone jest 

urządzania wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych środki transportowe pod załadunek mas 
ziemnych ustawiać co najmniej 2.0m od krawędzi skarpy wykopu, 

- rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5m dla 
umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 

- sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów  
i wykopów. 

5.7. Zasady wykonania nasypów, zasypek 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
W przypadku sytuowania fundamentów bezpośrednio na nośnym gruncie rodzimym należy pod 
fundamentami wykonać „poduszkę” z betonu B 7,5 o gr. min. 10 cm. Grunt rodzimy powinien spełniać 
minimalne wymagania: Is>0,97 i E2>60MPa. Parametry należy sprawdzić na budowie bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót. 
W przypadku parametrów geotechnicznych gruntu rodzimego nie spełniających powyższych wymagań 
należy zastosować wszelkie rozwiązania technologiczne w celu osiągnięcia powyższych parametrów 
(zagęszczanie, stabilizacja, itp.). 
Warstwy podbudowy pod posadzką jak części graficznej projektu. 
Grubości poszczególnych warstw powinny być zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do 
możliwości technologicznych. 
Należy doświadczalnie określić sposób zagęszczenia i stabilizacji gruntu, przy której nie następuje 
dalsze zwiększenie zagęszczenia. Bezwzględnie należy dotrzymać parametrów opisanych w 
projekcie. Badania kontrolne zagęszczenia wykonać poprzez obciążanie płytą oznaczając moduły 
odkształcenia podłoża zgodnie z PN-S-02205;1998. 
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W czasie robót zwrócić uwagę na usunięcie z istniejącego podłoża gruntów organicznych, humusu, 
wszelkich gruntów w stanie plastycznym. 
Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia gruntów  
w poziomie posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopów na 
dłuższe okresy czasu. Wykopy należy zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez ich 
skarpowanie. 
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, wykop denny 
należy osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki (rząpia). W żadnym wypadku nie 
należy dopuścić do stagnowania wód w obszarze wykopu. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami  
o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami 
(grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona 
większa niż średnica płyty), 
c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być przeprowadzone 
bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed 
rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych i 
odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie 
czystości dna. 
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do 
naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. 
Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami, co 20 cm stosując 
zagęszczarki zaakceptowane przez Inżyniera. 
Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. 
5.8. Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm. dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 

dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi  
w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 
odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub 
wpisów do dziennika budowy. 
6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z budową należy do 
Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami 
zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie. 
Gdy jakość wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może poddać je kontrolnemu 
badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
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6.1.2 Badanie gruntów 
Wykonawca robót powinien zorganizować na placu budowy polowe laboratorium gruntoznawcze, 
przystosowane do wykonywania niezbędnych na budowie badań gruntu. Laboratorium to powinno być 
przystosowane do wykonywania co najmniej następujących badań: 
- analiz makroskopowych, 
- wilgotności gruntu, 
- maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej (badanie Proctora), 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego, 
- stopnia zagęszczenia gruntu. 
Badanie zagęszczenia gruntów pod posadzką i fundamentami należy przeprowadzać metodą płyty,  
a pozostałe metodą Proctora. 
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać 
uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony 
przy odbiorze gotowego obiektu. 
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być wykonywane przez osobę uprawnioną oraz 
zgodne z normami państwowymi. 
6.2. Sprawdzenie wykonania robót 
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na 
jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną. 
Sprawdzenia robót należy dokonać wg następujących zasad: 
- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 
- lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym  
z dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie, 
- wyznaczenie konturów wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomnicą co najmniej w 3 
miejscach na całej długości w przypadku wykonywania robót liniowych i co najmniej po brzegach i w 
środku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu inżynierskiego. 
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu 
należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru 
robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim 
zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy 
odbiorze końcowym. 
W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp 
będzie niemożliwy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7. Za jednostkę 
obmiarową dla robót ziemnych przyjmuje się m

3
 (metr sześcienny). 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w 
SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, 
PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

PŁYTA FUNDAMENTOWA 
 

1. WSTEP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania płyty fundamentowej.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiające i majace na celu 
wykonanie płyty fundamentowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.4. 
Określenia dodatkowe: 
Beton zwykły - beton o gestosci objetosciowej powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed zwiazaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodza przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Zarób mieszanki betonowej - ilosc mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego 
lub pojemnika transportowego. 
Partia betonu - ilosc betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuzszym niz 1 miesiac - z takich samych składników, w 
ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujacy beton pod 
względem jego wytrzymałosci na sciskanie. 
Podstawe klasyfikacji zgodnie z norma PN-EN 206-1 stanowi wytrzymałosc charakterystyczna na 
sciskanie okreslana w MPa w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o srednicy 150mm i 
wysokosci 300 mm (fck,cyl) lub na probkach szesciennych o boku 150mm (fck,cube). Jezeli w 
Dokumentacji Projektowej jest mowa o betonie oznaczonym za litera B i symbolem cyfrowym (wg. 
Nieobowiazujacej normy PN-B-06250) nalezy przez to rozumiec beton klasy C fck,cube. np. 
oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20. Nieobowiazujacy symbol literowo - liczbowy (np. 
B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymałosci na sciskanie; liczba po literze B oznacza 
wytrzymałosc gwarantowana Rb G (np. beton klasy B25 przy Rb G = 25 MPa). 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonac beton do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem 
jego odpornosci na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i 
odmrazania próbek betonowych przy której ubytek masy jest mniejszy niz2%. Wyrózniamy stopnie, tj. 
F25, F50, F100, F150, F200, F300, gdzie liczby oznaczaja ilosc cykli zamrazania i odmrazania, ktore 
beton znosi bez utraty wartosci, 
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod względem 
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartosc cisnienia wody w MPa, 
działajacego na próbki betonowe. Jest to odpornosc betonu stwardniałego na przenikanie wody; 
stopnie wodoszczelnosci (W2, W4, W6, W8, W10, W12) okreslono zgodnie z norma PNB- 06250. 
Szczelina dylatacyjna - celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio wykonczona i 
uszczelniona, umozliwiajaca wydłuzanie i kurczenie sie płyt konstrukcji, 
Izolacje - warstwy budowlane spełniajace w zaleznosci od przeznaczenia funkcje izolacji: 
wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i parochronnej), ciepłochronnej, ogniochronnej, 
przeciwhałasowej i przeciwkorozyjnej i wykonane jako: powłokowe (nanoszone natryskiem lub przez 
malowanie), warstwowe (z zapraw, materiałow rolowanych i płytowych klejonych), strukturalne 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc  
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera(inspektora nadzoru). 
 
2. MATERIAŁY 
 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stałoscia cech fizycznych  
i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stałej jakosci. 
2.1 Beton 
Mieszanka betonowa moze byc produkowana wyłacznie na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera 
(Inspektora nadzoru) receptury laboratoryjnej. 
Nalezy projektowac i specyfikowac beton zgodnie z wymaganiami z PN-EN 206-1:2003 oraz krajowym 
uzupełnieniem tej normy t.j. PN-B-06265:2004. 
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub producent betonu towarowego na 
podstawie wynikow badan materiałow, wyzej wymienionej normy, ogolnie stosowanych metod 
projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badan probek. Wytwornia betonow powinna miec 
odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu i kruszywa oraz być w pełni zautomatyzowana 
(dozowanie, odwazanie, czas mieszania i oprozniania). Wytwornia podlega akceptacji Inzyniera. W 
przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie przyjecia 
Wykonawca winien przedłozyc dokumenty dostawy zawierajace, co najmniej nastepujace informacje: 
• nazwe lub numer składu betonu towarowego, 
• numer serii dokumentu dostawy, 
• date, 
• numer betonowozu, 
• nazwe nabywcy, 
• nazwe i lokalizacje miejsca budowy, 
• gatunek lub opis mieszanki betonu, łacznie z minimalna zawartoscia cementu, jezeli została 
okreslona, 
• okreslona urabialnosc, 
• typ cementu, 
• maksymalna nominalna wielkosc ziarna kruszywa, 
• rodzaj lub nazwe domieszki, jezeli została dodana, 
• ilosc betonu w metrach szesciennych, 
• godzine załadunku. 
• W dokumencie Wykonawca winien przewidziec puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktore mogą 
być wymagane, oraz na wpisanie nastepujacych informacji po dostarczeniu betonu na Teren Budowy: 
• godzina wyjazdu i przyjazdu ciezarowki, 
• godzina zakonczenia rozładunku, 
• informacje o dodatkowej ilosci wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na Terenie Budowy. 
Nalezy uzyc betonu klasy B 20(norma PN-B-06250). Odpowiednik Klasy C16/20 Wg normy PN-EN 
206-1. 
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy musi 
spełniać nastepujace wymagania czyli 
-nasiakliwosc-do 5% -mrozoodpornosc – ubytek masy nie wiekszy niz 5%, spadek wytrzymałosci na 
scinanie nie wiekszy niż 20% po150 cyklach zamrazania  i odmrazania(f150) 
- Stopnien wodoszczelnosci betonu wg PN-88/B-06250 wodoszczelnosc- wieksza od 0,8MPa(W8) 
-wskaznik wody i cementu (w/c) nie ma byc mniejszy niz 0,5 
2.2 Cement 
Do produkcji betonu nalezy stosowac cement zgodny z norma PN-EN197-1. 
Nie wolno uzywac cementów bardzo szybko wiazacych, szybko wiazacych, cementów siarczanowych 
ani cementów o wysokiej zawartosci tlenku glinowego i cementów zawierajacych chlorek wapniowy. 
Cement powinien wykazywac odpornosc na agresywne oddziaływanie srodowiska (a w szczególnosci 
wód), w którym pracowac bedzie beton. W zwiazku z powyzszym powinno sie przeprowadzic ocene 
trwałości cementu dla warunków pracy betonu w oparciu o analize wód gruntowych, a w przypadku 
betonów hydrotechnicznych, równiez innych mediów, z którymi bedzie miał stycznosc beton (np. 
scieki, osady). 
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Z uwagi na mozliwosc reaktywnego działania kruszywa z alkalicznymi składnikami cementu należy 
stosowac cementy niskoalkaliczne (NA) wg PN-B-19707:2003, chyba, ze na podstawie wyników 
przeprowadzonych przez Wykonawce badan Inzynier uzna kruszywo za niereaktywne. 
Magazynowanie: 
cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i scianach); 
-cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do 
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach). 
Składowanie cementu luzem dopuszczalne jest wyłacznie za zgoda Inzyniera. 
Podłoza składów otwartych powinny byc twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podłogi magazynów zamknietych powinny 
byc suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
moze byc uzyty do betonu po okresie: 
-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
-po upływie terminu trwałosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w składach 
zamknietych. 
Kazda partia cementu, dla której wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byc przechowywana 
osobno w sposób umozliwiajacy jej łatwe rozróznienie. 
2.3 Domieszki do betonu 
Chemiczne domieszki do betonów winny spełniac wymagania normy PN-EN 934-2:2002 a ich 
stosowanie winno byc zgodne z wymogami okreslonymi w normie PN-EN 206-1:2003. 
Domieszki Wykonawca mozna zastosowac w celu: 
• zwiekszenia urabialnosci betonu bez zwiekszania stosunku wody do cementu, 
• uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opóznienia tezenia betonu, 
• zwiekszenia trwałosci betonu, 
• ograniczenia odsaczania wody i zwiazanego z tym osiadania i pekania betonu. 
Bez pisemnego zalecenia lub zgody Inzyniera nie wolno stosowac domieszek do betonów i cementów 
zawierajacych dodatki. 
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje stosowania domieszek, zgoda na zastosowanie 
domieszek 
nie zostanie wydana, chyba, ze dowiedzie sie wyraznych korzysci technicznych płynacych z ich 
uzycia, jakich nie mozna uzyskac, stosujac zwykłe składniki mieszanki betonowej. 
Do betonu mozna dodawac wyłacznie domieszki płynne. Musza one spełniac przyjete normy, nie 
mogą zawierac chlorków ani innych substancji mogacych miec negatywny wpływ na projektowane 
parametry betonu lub powodujacych korozje zbrojenia. 
Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujacych lub przyspieszajacych czas tężenia 
betonu. 
Stosowanie domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu płynnego oraz domieszek dodawanych 
w miejscu lania betonu bedzie dozwolone wyłacznie w szczególnych okolicznosciach, gdy wykazane 
zostana wyrazne korzysci techniczne płynace z ich uzycia. 
Receptury betonu z domieszkami musi opracowac laboratorium autoryzowane przez dostawce 
(producenta) tychze domieszek, a ich skutecznosc musi spełniac wymagania Kontraktu. 
Na potrzeby zwiazane z zatwierdzeniem Wykonawca winien przekazac Inzynierowi nastepujace 
informacje: 
• wielkosc dozowania, 
• charakterystyczne szkodliwe efekty dodania zbyt małej dawki lub przedawkowania, jezeli takie 
istnieja, 
• nazwe (nazwy) chemiczne głównych składników aktywnych domieszki, 
• potwierdzenie, ze domieszka jest wolna od chlorków, 
• deklarowana przez producenta zawartosc alkaliów rozpuszczalnych w kwasie, wyrazona jako 
równowazny tlenek sodu do masy, 
• stwierdzenie, czy domieszka powoduje napowietrzanie betonu przy zastosowaniu jej w ilości 
zalecanej przez producenta, 
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• termin waznosci i warunki, w jakich Wykonawca winien przechowywac domieszki. 
Ponadto własciwosc i skutecznosc domieszki Wykonawca winien sprawdzic, przygotowujac zaroby 
kontrolne z cementami, kruszywami i innymi materiałami stosowanymi w pracach budowlanych. Jezeli 
zachodzi koniecznosc równoczesnego uzycia dwóch lub wiekszej ilosci domieszek w tej samej 
mieszance betonowej, Wykonawca winien wówczas dostarczyc danych do oceny ich wzajemnego 
oddziaływania i zapewnienia ich zgodnosci. Przydatnosc te Wykonawca winien sprawdzic w 
badaniach wstepnych. 
Zabronione jest w produkcji betonu towarowego stosowanie równoczesne domieszek do betonu 
roznych producentów. 
2.4 Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno byc zgodne z PN-EN 12620:2004 
Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i własciwosci, np. kształt ziaren, mrozoodpornosc, scieralnosc, 
zawartosc pyłow, nalezy dobrac biorac pod uwage: 
• realizacje robot, 
• przeznaczenie betonu, 
• warunki srodowiska, na które bedzie narazony beton, 
• wszelkie wymagania dotyczace odsłonietego kruszywa lub kruszywa przy mechanicznym 
wykanczaniu powierzchni betonu 
Maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobierac, uwzgledniajac otuline 
zbrojenia oraz minimalna szerokosc przekroju elementu. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musza byc na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie. 
2.5 Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniac wymagania normy PN-EN 1008:2004 
2.6 Stal zbrojeniowa 
Własciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III N powinny byc zgodne z 
wymaganiami okreslonymi w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215. 
Do kazdej partii stali zbrojeniowej dostarczanej na budowe wytwórca zobowiazany jest załaczyc 
zaswiadczenie o jakosci (atest) stwierdzajace zgodnosc wyrobu z wymogami norm panstwowych. 
Każdy krag lub wiazka pretów stali dostarczanej na budowe powinna byc zaopatrzona, co najmniej w 
dwie przywieszki, na których nalezy podac w sposób trwały: znak wytwórczy, srednice nominalna, 
znak stali, numer wytopu lub partii, znak obróbki cieplnej. Dostarczona na budowe kazda partie stali 
zbrojeniowej nalezy poddac kontroli sprawdzajac: zgodność atestu z zamrowieniem oraz cechami 
oznaczonymi na przywieszkach załaczonych do kregów i wiazek pretów. Ponadto, nalezy sprawdzic 
wyglad powierzchni, wymiary, mase oraz prostoliniowosc pretów dostarczonych w wiazkach. 
Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak równiez gotowe do wbudowania elementy 
zbrojenia (prety) powinny byc składowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych 
składowiskach, które zabezpieczałyby je przed zanieczyszczeniami, wpływem czynników atmosfery 
oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 
2.6.1 Przechowywanie, czyszczenie i zabezpieczenie zbrojenia stalowego 
Zbrojenie Wykonawca winien przechowywac na drewnianych podporach na nieprzepuszczalnym, 
gestym betonie lub nawierzchni bitumicznej, przygotowanych do tego celu. Płyty musza byc wolne od 
pyłu, piasku, gleby lub innych materiałów, które moga przedostac sie na teren składowania niesione 
wiatrem, w wyniku odbywajacego sie ruchu kołowego lub pieszego albo w inny sposób. Wymagania te 
znajduja zastosowanie zarówno w odniesieniu do miejsc wyznaczonych na zginanie i oczyszczanie 
zbrojenia, jak i do punktów przechowywania zbrojenia prefabrykowanego. Wykonanie podłoza z 
betonu lub płyt 
bitumicznych Wykonawca winien zakonczyc przed przyjeciem pierwszych partii zbrojenia na Teren 
Budowy. Podczas montazu zbrojenie musi byc oczyszczone z luznej zgorzeliny walcowniczej i rdzy, 
nie moze tez byc zanieczyszczone smarami, brudem, olejem, farba, gleba, siarczanami, chlorkami ani 
innymi substancjami mogacymi pogorszyc własciwosci spajajace lub zapoczatkowac albo nasilic 
korozje zbrojenia. 
Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca winien poddac zbrojenie kontroli koncowej,  
a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków i wad naprawic je, stosujac zatwierdzona przez 
Inzyniera metode. 
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3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST- Wymagania Ogólne punkt 3. 
Do wykonania robot betonowych nalezy uzyc nastepujacego sprzetu: 
• betonomieszarki samochodowe, 
• samochodowa pompa do mieszanek, 
• wibratory pograzalne i listwowe, 
• deskowania płytowe sredniowymiarowe systemowe, 
• urzadzenia do prostej obróbki stali zbrojonej, 
• zageszczarki płytowe, 
• spawarki, 
• narzedzia reczne. 
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera 
(inspektora nadzoru). 
Dopuszczalne jest mieszanie składników w betoniarce wolnospadowej lub zakup betonu o 
odpowiednich parametrach w wytwórniach betonu. 
 
4. TRANSPORT 
 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzyc nastepujacych 
srodków transportu: 
• samochód - mieszarka do transportu mieszanki betonowej, 
• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłuzyc 
W przypadku dostarczenia betonu z wytwórni nalezy zastosowac do zalecen dotyczacych jego 
transportu podanych nizej. 
4.1. Ogólne zasady transportu 
Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi 
-naruszenia jednorodnosci masy 
-zmian w składzie masy w stosunku do stanu poczatkowego 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłosci jaki został ustalony dla danego sposobu zageszczenia 
 i rodzaju konstrukcji . 
4.2. Srodki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe moga byc transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw.’’gruszkami’’. Ilosc 
gruszek nalezy dobrac tak aby zapewnic wymagana szybkosc betonowania z uwzglednieniem 
odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
4.3. Czas transportu betonu 
Czas transportu i wbudowania betonu mieszanki nie powinien byc dłuzszy niz: 
90 min przy temperaturze +150C 
70 min przy temperaturze +200C 
30 min przy temperaturze +300C 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Uwaga ogólna 
Roboty betonowe przewidziane do realizacji w niniejszej ST obejmuja wykonanie oprócz zasadniczych 
płyt fundamentowych  nastepujace elementy budowlane mogace wystapic na budowie: 
• sciany proste i cylindryczne,, 
• podłoza, 
Ponadto, roboty towarzyszace zwiazane z elementami w/w konstrukcji w postaci: 
• izolacje powierzchniowe powłokowe z mas bitumicznych,, 
• warstwy podkładowe i spadkowe betonowe. 
Wykonanie robót powinno byc poprzedzone odbiorem przez Inzyniera(inspektora nadzoru) podłoza na 
poziomie posadowienia pod wzgledem przydatnosci gruntu do posadowienia płyty Wykonawca 
przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe. 
 



 29 

5.2 Fundamentowanie 
Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac w taki sposob, aby nie nastapiło naruszenie naturalnej 
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu. 
Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzic stan podłoza w sposób przewidziany do 
badania gruntów metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wyników badania nalezy 
sprawdzić aktualnosc lub skorygowac projekt techniczny fundamentów. Jezeli zachodzi koniecznosc 
wyrównania podłoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania albo 
usuniecia słabego gruntu), mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton. Warstwa 
betonu nie powinna byc grubsza od 1/4 szerokosci fundamentu. 
Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywac na uprzednio ułozonej warstwie dobrze 
ubitego chudego betonu (klasy C8/10) o wilgotnej konsystencji. Grubosc warstwy chudego betonu 
powinna wynosic co najmniej 6 -10cm. 
Swiezo ułozona mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chronic przed 
wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania w warunkach, 
gdy temperatura otoczenia nie spadła ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej 
temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wiazania i twardnienia nalezy przedłuzyc 
. 5.3 Elementy betonowe i zelbetowe wykonywane na mokro 
5.3.1 Deskowanie 
Zaleca sie stosowanie deskowan systemowych, zwanych inaczej urzadzeniami formujacymi, 
określanych klasyfikacyjnie jako deskowania przestawne, rozdzielcze drobno, srednio lub 
wielkowymiarowe. Przed przystapieniem do betonowania, powierzchnie deskowania nalezy powlec 
mozliwie cienka warstwa srodka zmniejszajacego przyczepnosc betonu do deskowania. Nie nalezy 
dopuscic do zanieczyszczenia srodkami zmniejszajacymi przyczepnosc betonu powierzchni przerwy 
roboczej, pretów zbrojenia oraz elementów stalowych wbudowanych w konstrukcje. Srodki 
zmniejszajace przyczepnosc betonu nie mogą zniszczyc jego struktury. Deskowania i zwiazane z nim 
rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnic sztywnosc i niezmiennosc układu oraz 
bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiac łatwy 
ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc ich uzycia. 
5.3.2 Przygotowanie i montaz stali zbrojeniowej 
Własciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny byc zgodne z 
wymaganiami norm. 
Prace zwiazane z gieciem, cieciem, montazem, układaniem, transportem i magazynowaniem 
zbrojenia Wykonawca winien wykonywac zgodnie z wymaganiami normy ENV 13670-1:2000 
Wykonywanie konstrukcji betonowych. Cz. 1: Uwagi ogólne. Kształty gietych pretów zbrojeniowych 
musza byc zgodne z norma ENV 13670-1:2000. Prety Wykonawca winien zginac powoli i równo, nie 
wolno ich odginac i ponownie giac ani zginac, gdy ich temperatura wynosi ponizej 5°C. 
Materiał zbrojenia Wykonawca winien dociac tak, aby objac nim wszystkie szczegóły konstrukcji, 
przewidujac zapas na wykonanie zakładek. 
Giecie musi byc wykonane przed umieszczeniem zbrojenia na jego docelowej pozycji. Niedozwolone 
jest jego nagrzewanie lub spawanie. Prety i materiał zbrojenia Wykonawca winien giac na zimno, 
uzywajac albo gietarki, albo dziurownic kowalskich i haków. 
Podczas przygotowywania pretów i materiału zbrojenia nie wolno nagrzewac ani spawac. 
Zbrojenie Wykonawca winien montowac zgodnie z tolerancja odpowiednia dla danej konstrukcji. 
Wykonawca winien je trwale zamocowac we własciwym miejscu, wiazac drutem oraz za pomoca 
bloków betonowych albo przy uzyciu innych zatwierdzonych rozporek. Umiejscowienie rozporek i 
sposób ich zastosowania musi zostac zatwierdzony. Betonu ani zbrojenia nie wolno ciac bez 
uzyskania na to pisemnego zezwolenia. 
Zadne elementy nie moga przeszkadzac we własciwym rozmieszczeniu zbrojenia, którego czesci 
musza byc nie tylko własciwie umieszczone, ale równiez musza pozostac nienaruszone podczas lania 
i tężenia betonu. Zbrojenie nie moze byc zanieczyszczone srodkiem zapobiegajacym przywieraniu lub 
inna substancja, która moze przeszkodzic idealnemu połaczeniu stali i betonu. 
Po uzyskaniu aprobaty zbrojenie wykonane z miekkiej stali moze zostac chwilowo odgiete w 
miejscach połaczenia konstrukcji. Wykonawca winien to zrobic z zachowaniem ostroznosci, do 
osiagniecia minimalnego wewnetrznego kata zginania równego czterem srednicom preta i w taki 
sposób, aby uniknąć uszkodzenia betonu podczas zginania i ponownego prostowania. Niedozwolone 
jest zginanie pretów i materiału zbrojenia o wysokiej plastycznosci w miejscach połaczenia konstrukcji. 
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Zbrojenie wykonane ze stali o wysokiej plastycznosci nie moze byc narazone na uszkodzenia 
mechaniczne ani na wstrzasy przed zalaniem go masa betonowa. 
Ponizej przedstawiono dozwolone tolerancje dotyczace rozmieszczenia całosci zbrojenia w 
ukończonym elemencie robot: 
• rzeczywista warstwa betonu pokrywajaca całosc zbrojenia razem z połaczeniami nie moze być 
ciensza niz okreslone pokrycie nominalne minus 5 mm, 
• w przypadkach gdy zbrojenie jest umieszczone wzgledem tylko jednej powierzchni elementu, np. 
prosty pret w płycie, rzeczywista warstwa pokrywajaca betonu nie moze byc wieksza niz wymagane 
pokrycie nominalne plus: 
 -5 mm w przypadku pretów wielkosci 12 mm lub mniejszych, 
 -10 mm w przypadku pretów powyzej 12 mm, ale mniejszych lub rownych 25 mm, 
 -15 mm w przypadku pretów przekraczajacych 25 mm. 
5.4. Roboty betonowe 
5.4.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczecie robót betoniarskich moze nastapic po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej 
przez Inzyniera (inspektora nadzoru) dokumentacji technologicznej. 
Roboty betoniarskie musza byc wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
Wykonywanie masy betonowej powinno odbywac sie na podstawie recepty roboczej uwzgledniajacej: 
- pojemnosc i rodzaj betoniarki, 
- sposób dozowania składników, 
- zawilgocenie kruszywa. 
Na recepcie roboczej powinna ponadto byc dokładnie okreslona jakosc składników, konsystencja 
masy oraz najkrótszy czas mieszania. 
Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny byc umieszczone w sposób trwały na tablicy, w 
odniesieniu do 1 m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny byc ustawiane w poblizu miejsca 
mieszania betonu. 
5.4.2. Wytwarzanie i układanie mieszanki betonowej 
a) Dozowanie składników 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno byc dokonywane wyłacznie wagowo z 
dokładnoscia: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 
Przy dozowaniu składników powinno sie uwzgledniac korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
b) Mieszanie składników 
Czas mieszania nalezy ustalic doswiadczalnie jednak nie powinien byc krótszy niz 2 minuty. 
c) Układanie mieszanki betonowej 
Przed przystapieniem do betonowania powinna byc formalnie stwierdzona prawidłowosc wykonania 
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczególnosci: 
• wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostów itp. 
• wykonanie zbrojenia 
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułozonego w miejscu przerwy roboczej 
• wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 
• prawidłowosc rozmieszczenia i niezawodnosc zamocowania elementów kotwiacych zbrojenie i 
deskowanie 
• gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno byc bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze smieci, 
brudu, płatków rdzy. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów 
powinny być powleczone srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w 
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je 
zmoczyc woda. 
Powierzchnie uprzednio ułozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byc przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i 
szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawa kontaktowa. 
Układanie mieszanki betonowej powinno byc wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunków 
ogólnych: 
• w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, 
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• szybkosc i wysokosc wypełnienia deskowania mieszanka betonowa powinny byc okreslone 
wytrzymałoscia i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie swiezo ułozonej mieszanki, 
• mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzeni na która 
spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny 
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosc 8,0 m). 
• mieszanke betonowa nalezy układac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za 
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszcza a: wibratorami wgłebnymi; 
• do wyrównywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (łaty) wibracyjne. 
• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułozona mieszanka powinna byc niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierna utrata wody, 
• w czasie deszczu ułozona mieszanka betonowa powinna byc niezwłocznie chroniona przed woda 
opadowa; 
• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gesto ułozone zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za 
pomoca sztychowania. 
• Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byc rejestrowany w dzienniku 
robot, w którym powinny byc podane: 
_ data rozpoczecia i zakonczenia betonowania całosci lub czesci budowli, 
_wytrzymałosc betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
_ mieszanki betonowej. 
d) Zageszczanie betonu 
Mieszanka betonowa powinna byc zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych i w czasie 
zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilosc powietrza w mieszance betonowej po 
zageszczeniu nie powinna byc wieksza od dopuszczalnej. 
Reczne zageszczanie moze byc stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 
półciekłej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorów 
pograzanych. 
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki: 
• Wibratory wgłebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute buławami o srednicy 
nie wiekszej niz 0,65 odległosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w płaszczyźnie poziomej 
• Podczas zageszczania wibratorami wgłebnymi nie wolno dotykac zbrojenia buława wibratora 
• Podczas zageszczania wibratorami wgłebnymi nalezy zagłebiac buławe na głebokosc 5-8 cm w 
warstwe poprzednia i przytrzymywac buławe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym 
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym 
• Przy stosowaniu wibratorów pograzanych odległosc sasiednich zagłebien wibratora nie powinna byc 
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien działania wibratora. Odległosc ta zwykle wynosi 0,35-0,7m 
• Grubosc warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna byc wieksza od 1,25 długosci 
buławy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien byc zagłebiony na 5-10 cm 
w dolna warstwe poprzednio ułozonej mieszanki. 
• Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pograzalnych, predkosc posuwu wibratorów 
• powierzchniowych, jak i skuteczny promien działania obydwu typowa wibratorów powinny być 
ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej 
• Belki (łaty) wibracyjne powinny byc stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na całej długosci 
• Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (łata) wibracyjna w jednym miejscu 
powinien wynosic od 30 do 60 sek. 
• Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
powinny zachodzic na siebie na odległosc 10-20 cm. Grubosc zageszczonej warstwy mieszanki 
betonowej nie powinna przekraczac w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach 
zbrojonych podwójnie - 12 cm. 
• Zasieg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głebokosci i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długosci elementu. Rozstaw wibratorów nalezy ustalic doświadczalnie tak aby 
nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno byc trwałe i sztywne. 
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5.4.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu 
a) Temperatura otoczenia 
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wyłacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C 
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymałosci co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznieciem 
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5° C. 
jednak wymaga to zgody Inzyniera (inspektora nadzoru) oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +10° C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła 
w czasie co najmniej 7 dni. 
b) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposób postepowania na wypadek 
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu. 
c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Betonu nie mozna robic przy uzyciu materiałów wystawionych na działanie mrozu chyba, ze zostanie 
przywrócona ich własciwa temperatura. 
Betonowania nie wolno wykonywac na zamarznietym podłozu ani w zamarznietym szalunku. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonowania należy 
wczesniej podjac działania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osłoniecie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
Do czasu osiagniecia przez beton wytrzymałosci 5 N/m2 temperatura układanego betonu nie moze 
byc w zadnym punkcie nizsza niz 5°C dla betonu opartego o cementy CEM I oraz 10 ° C dla betonów 
opartych o cementy grupy CEM II i CEM III. 
Betonowanie w temperaturze powietrza nizszej niz 2°C jest dozwolone wyłacznie, jezeli: 
• kruszywa i woda domieszkowa sa wolne od sniegu, lodu i szronu, 
• zadna z powierzchni, z którymi swiezy beton bedzie sie stykał, łacznie z szalowaniem, zbrojeniem, 
• stala sprezajaca i betonem stwardniałym, nie zawieraja sniegu, lodu i szronu, a ich temperatura jest 
zblizona do temperatury swiezego betonu, 
• temperatura swiezego betonu w momencie układania i wlewania do szalowania nie jest nizsza niż 
5°C lub 10 °C w zaleznosci od stosowanego rodzaju cementu. 
Wykonawca winien utrzymywac wymagana temperature betonu. Po uzyskaniu odpowiedniego 
zatwierdzenia mozna zastosowac nastepujace metody: 
• podgrzewanie wody zarobowej i kruszywa. Jezeli woda jest podgrzewana powyzej 60°C, 
Wykonawca winien ja zmieszac z kruszywem, zanim zetknie sie z cementem, maksymalna 
temperatura wody zarobowej nie moze przekraczac 85°C, 
• zwiekszenie zawartosci cementu w mieszance, 
• stosowanie cementu wyzszej marki lub domieszki przyspieszajacej proces twardnienia 
betonu(domieszki zimowe) nie zawierajacego chlorkow, nie zalecane sa domieszki przyspieszajace 
oparte o zwiazki rodaninowe. Stosowanie domieszek przyspieszajacych twardnienie betonu winno byc 
łaczone ze stosowaniem plastyfikatorow lub superplastyfikatorow przy zagwarantowanej przez 
producenta zgodnosci stosowanych domieszek do betonu, domieszki winny pochodzic od jednego 
producenta, 
• pokrywanie górnych powierzchni elementów materiałem izolacyjnym, 
• osłanianie swiezo połozonego betonu od wiatru, 
• stosowanie ogrzewanej osłony szczelnie pokrywajacej swiezo połozony beton, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na przeciwdziałanie nadmiernemu parowaniu wody oraz powierzchniowemu 
nasyceniu dwutlenkiem wegla przez produkty procesu spalania, 
• stosowanie podgrzewanych elementów szalowania, z zachowaniem srodków ostroznosci mających 
na celu zapobieganie nadmiernemu parowaniu wody. 
Beton, który zostanie uszkodzony przez mróz w wyniku niedopełnienia niniejszych warunków, 
Wykonawca winien wymienic . Wykonawca winien podjac odpowiednie kroki w celu zapobieżenia 
uszkodzeniu betonu w wyniku zamarzniecia wody zgromadzonej w wykonanych zagłebieniach i 
innych szczelinach. Jezeli zagłebienie lub szczelina posiada odprowadzenie wody, nie mozna go 
blokowac. 
Gdy nie ma odprowadzenia, Wykonawca winien poczynic przygotowania na wypadek wystapienia 
mrozu. Przy niskich temperaturach otoczenia ułozony beton powinien byc chroniony przed 
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymałosci co najmniej 15 MPa. 
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5.4.4. Pielegnacja betonu 
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Metody zwiazane z dojrzewaniem i zabezpieczeniem betonu Wykonawca winien zaprojektowac tak, 
aby beton był chroniony przed przedwczesnym wysychaniem, pekaniem plastycznym, przed 
wypłukiwaniem betonu przez deszcz i wody płynace, przed gwałtownym oziebianiem i wysokimi 
wewnetrznymi gradientami temperatury, przed niskimi temperaturami i mrozem, przed wibracjami i 
uderzeniami. 
Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpieczac beton przed utrata wody niezbednej dla wiązania 
elementu i przeciwdziałac powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głownie na utrzymywaniu 
zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez: 
• polewanie lub spryskiwanie woda, 
• odsłoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawełnianymi, słomianymi lub 
włoknina geotechniczna, 
• wykonanie obrzezy w postaci wałkow z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i zalanie 
woda warstwa o głebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac, a 
przed utrata wilgoci chronic przez przykrywanie folia, 
• wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej swiezego betonu nanoszonych zwykle 
metoda natryskowa. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniac wymagania normy PN-
88/B-32250 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc chronione przed uderzeniami 
drganiami. 
 
6 KONTROLA JAKOSCI 
 
Roboty nalezy prowadzic w obecnosci Inzyniera (inspektora nadzoru). Kontroli podlega przygotowanie 
podłoza deskowanie ,ułozenie zbrojenia ,układanie warstwy betonu wraz z rzednymi wierzchu betonu. 
Produkcja i układanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu musza byc poddane kontroli 
jakosci. Kontrola ta sprowadza sie do kontroli produkcji i kontroli zgodnosci z norma PN-EN 206-1. 
Procedury badania mieszanki powinna byc zgodna z PN-EN 12350.Skład mieszanki nalezy 
kazdorazowo oznaczac laboratoryjnie. Nalezy sprawdzac kazdorazowo klase betonu przez pobranie 
próbek oraz wykonanie badan wytrzymałosciowych na sciskanie. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu. Ilosc robót okresla sie na podstawie Rysunków projektowych z 
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (inspektora nadzoru) i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE 
 
PN-EN 206-1 „Beton – Czesc 1. Wymagania, własciwosci produkcja i zgodnosc” 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton Czesc 1: Wymagania, własciwosci, 
produkcja i zgodnosc. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałosci. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów wiazania i stałosci objetosci. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych własciwosci kruszyw. Procedura i terminologia. 
PN-EN 932-3:1999 Badania geometrycznych własciwosci kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. 
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PN-EN 933-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych własciwosci kruszyw 
PN-EN 1097-1:2000 Badania mechanicznych i fizycznych własciwosci kruszyw. Odpornosc na 
rozdrabnianie. 
PN-EN 1097- 3 :2000 Badania mechanicznych i fizycznych własciwosci kruszyw. Oznaczenie 
jamistosci. 
PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych własciwosci kruszyw. Oznaczenie gestosci 
ziaren i nasiakliwosci 
PN- 84/B-06714.24 Kruszywa mineralne. Badania 
PN-EN 1008:2004 Woda zaborowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

OGRODZENIE 
 
 

 
1. WSTEP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia  
w systemie panelowym.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacja 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 
ogrodzenia panelowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.4. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 2  
2.1. Ogrodzenie 
Budowa ogrodzenia panelowego o wysokości 180cm na slupkach stalowych. Cokół ogrodzenia z płyt 
żelbetowych prefabrykowanych o wysokości 35cm i grubości 6,5cm. 
Przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Słupki ogrodzenia osadzić 
w fundamencie z betonu klasy B-20 o wymiarach 40x60 cm na głębokości min 80 cm, posadowienie 
ogrodzenia poniżej strefy przemarzania –  1,2 m p.p.t. 
Panel kratowy 
Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica drutu panela 
ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], średnica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 
5,0 [mm]. Dzięki przegięciom zachowuje sztywność i nie wymaga dodatkowego usztywnienia. 

 Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. 

 Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm]. 

 Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm]. 

 Wysokość panela 1530 [mm]. 

 Przekrój słupa 40 x 60 [mm]. 
Słupy posiadają otwory montażowe. Montaż paneli do słupów za pomocą śrub hakowych i nakrętek 
zrywalnych (nakrętka zrywalna zabezpiecza przed demontażem panela przez osoby niepożądane). 
Łączenie paneli (poza słupem) odbywa się poprzez zastosowanie złączek. Akcesoria do montażu (ze 
stali nierdzewnej): śruby hakowe, nakrętki zrywalne, złączki do paneli. 
Fundament z betonu B-20 o wym. 25x25 cm głębokość posadowienia 1,2m p.p.t . 
Zagłębienie słupa w fundamencie min 80 cm 
Furtka szerokość w świetle 1,0m  
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt.3. 

 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne" pkt 4. 
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5. WYKONANIE  ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.1. Roboty budowlano-montażowe 
- osadzenie (zabetonowanie – beton B 20) w gruncie głębokości 80-90cm słupków z profili stalowych 
prostokątnych o wymiarach 40x60mm  zakończonych zaślepkami z tworzywa sztucznego. 
- montaż obejmami montażowymi paneli ogrodzeniowych z prętów o grub. drutu 5 mm ocynkowanych 
i powlekanych powłoką PCV - farbą poliestrową nanoszoną metodą elektrostatyczną na kolor zielony, 
zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie. 
- wykonanie i montaż furtki o szerokości w swietle 100cm. 
- plantowanie ziemi wokół cokołu celem odpowiedniego ukształtowania i wyrównania terenu 
5.2. Ustawienie słupków 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia 
a ich wierzchołki powinny znajdować się odcinkami na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie 
osadzić w stopach z betonu B-20. Dopuszcza się zmianę wysokości odcinkami w zależności od 
ukształtowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 
5.3.Montaż ogrodzenia panelowego. 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne"  pkt 6. 
6.2. Ogrodzenie 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo 
dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

 zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 

 prawidłowość wykonania dołów pod słupki 

 poprawność ustawienia słupków 

 prawidłowość montażu paneli, wysokości ogrodzenia 

 rozstaw słupków i ich zabetonowanie. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. 
Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od 
postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz.2016 z póź. zmianami 
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Nr 19,poz. 177 
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881 
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- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr 147,poz.1229 
- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. – o drogach publicznych – Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V / Wydaw. Arkady 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa na 
materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
- instrukcje ITB 
- instrukcje producentów 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

ODWODNIENIE LINIOWE 
 
 

 
1. WSTEP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru odwodnienia 
liniowego.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacja 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 
odwodnienia liniowego z prefabrykowanych korytek betonowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
Korytko odwodnieniowe – prostokątny element prefabrykowany, wykonany z polimerobetonu,  
o przekroju poprzecznym w kształcie liter U, umożliwiający tworzenie ciągów linowych na wpust, na 
którym osadzony jest ruszt ściekowy ( stalowy lub żeliwny) 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 2  
2.2. Składowanie materiałów 
Prefabrykowane elementy betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej 
przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek 
ułożonych w pionie jedna nad drugą. 
Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozładunku każdej dostawy 
można dokonać po przedłożeniu atestu producenta. Niezależnie od w/w certyfikatu Wykonawca ma 
obowiązek badania dla każdej dostawy: czasów wiązania, stałości objętości i 28-dniowej 
wytrzymałości cementu wg PN-EN 197-1. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
Jeżeli piasek do wykonania podsypki i zapraw nie może być użyty bezpośrednio po dostarczeniu  
i zachodzi potrzeba jego składowania, to należy go zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem  
i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Plac składowania powinien być utwardzony  
i odwodniony. 
2.3. Odwodnienie liniowe 
Należy zastosować odwodnienie liniowe o następującej konstrukcji i parametrach: 
- klasa obciążenia zgodna z PN EN 1433 C 250 
- korytka z polimerobetonu o wymiarach szer. 24,5cm, wys. 8cm, dł. 33cm 
- korytka z polimerobetonu z kratką szczelinową o wymiarach szer. 12,5cm, wys. 10cm, dł. 100cm 
- fundament z betonu B-20  
 

3. SPRZĘT 
 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt.3. 
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4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

 
5. WYKONANIE  ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Roboty budowlano-montażowe 
Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć oś ścieku zgodnie z dokumentacją 
projektową. Przed wykonaniem robót ziemnych należy zdemontować część istniejącej kostki brukowej 
w miejscu gdzie będzie przebiegało odwodnienie. 
Wykop pod ławę dla ścieku należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową i PN-B-06050.  
Korytka należy zabudować na ławie z betonu B20. Ustawianie korytek powinno być zgodne z planem 
warstwicowym. Spoiny między korytkami nie powinny przekraczać szerokości 3 mm. Spoiny należy 
wypełnić elastyczna masą uszczelniającą na całej jej grubości. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne"  pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości prefabrykatów 
Badania prefabrykatów obejmują sprawdzenie: 
- kształtu i wymiaru; przez pomiar bezpośredni z dokładnością do 1 mm, 
- wyglądu zewnętrznego; przez oględziny powierzchni elementów, 
- wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu), 
- nasiąkliwości betonu, 
- mrozoodporności betonu. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia obrzeży betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki  
z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021. Sprawdzeniu podlega każdy  
z układanych prefabrykatów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego odwodnienia liniowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne" pkt 8. 
8.2. Odbiór robót  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty demontażowe, 
- wykonane odwodnienia liniowe, 
- wykonane ław, oporów z betonu, 
- wykonana izolacji, 
- zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1.Ogólne zasady  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa wykonania odwodnienia liniowego obejmuje: 
- roboty pomiarowe, 
- zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania, 
- wykonanie koryta, 
- wykonanie ławy betonowej, 
- ustawienie elementów odwodnienia liniowego wraz z rusztem i ściankami, 
- wykonanie uszczelnienia 
- wykonanie podłączenia odwodnienia liniowego wody z korytka do kanalizacji deszczowej, 
- uporządkowanie terenu, 
- pomiary i badania kontrolne. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- PN-EN 1433:2005 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, 
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności 
- PN-EN 206-1 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ  

OD ZBIORNIKA NA GAZ CIEKŁY – AZOT Z ZAWORAMI ZWROTNYMI 

 I KOŃCÓWKAMI DO NAPEŁNIANIA ZBIORNIKA I ODBIORU GAZU 

 WEWNĄTRZ 



N

Projekt
Zagospodarowania Działki o nr ewid. 898/4

w m-ci Horyniec Zdrój

Obiekt

Adres obiektu
Projekt zagospodarowania działkiTreść rysunku

Inwestor

Adres Inwestora

Wykonał Branża Nr uprawnień Podpis

Henryk Gąsior
Lubaczów
oś. Jagiellonów 3/11

Konst. budowlana
Architektoniczna

7342/50/94

Skala

Faza

Data

1:500

P.W

10.2018

Nr rys.

Legenda:
Obiekty projektowane:
1. Inst. zbiornikowa z rur miedzianych Ø18 w otulinie izolacyjnej i rurze osłonowej
    PVCØ315; L=30,00 m prowadzona w gruncie
2. Płyta fundamentowa
3. Ogrodzenie osłonowe

ABCD - granica inwestycji

2

3

1

4

5

Obiekty istniejące:
4. Budynek basenu
5. Budynek CRR KRUS

ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec Zdrój
nr ewid. działki: 898/4

ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa

Fundusz Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników

Artur Bednarz Instalacyjna

Marian Bednarz Instalacyjno -
inżynieryjna

7342/11/92

PDK/0128/POOS/07

A

B

C

D

PW



OPIS TECHNICZNY 

do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą ”Budowa płyty 

fundamentowej z ogrodzeniem osłonowym pod zbiornik na gaz ciekły” na działce nr ewid. 

898/4 przy ul. Sanatoryjna 2 w m. Horyniec – Zdrój.   

  

1. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora. 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 Mapa do celów projektowych.  

 Projekt budowlany. 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu 

Instalacja zbiornikowa prowadzona w gruncie 

Projektowaną instalację zbiornikową prowadzoną w gruncie wykonać z rur miedzianych Ø18 

w izolacji i rurze osłonowej PVCØ315; długość L=30,00 m.   

Trasę projektowanych rurociągów przedstawiono w części graficznej opracowania. 

 

3.  Uwagi 

 Trasę projektowanych rurociągów powinien wytyczyć uprawniony geodeta. 

 Wykopy, roboty ziemne i montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

normami, zarządzeniami i przepisami BHP. 

 Przy prowadzeniu robót ziemnych zwrócić uwagę na istniejące i projektowane uzbrojenie. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację.   

 Przed zasypaniem rurociągów powiadomić przyszłego użytkownika uzbrojenia 

i uprawnionego geodetę w celu wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

 Używać wyłącznie materiałów posiadających atest. 

 Roboty montażowe wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

       

 

     Opracował:  



OPIS  TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego instalacji zbiornikowej prowadzonej w gruncie i instalacji 

wewnętrznej w budynku dla inwestycji pod nazwą ”Budowa płyty fundamentowej 

z ogrodzeniem osłonowym pod zbiornik na gaz ciekły” na działce nr ewid. 898/4 

przy ul. Sanatoryjna 2 w m. Horyniec – Zdrój.   

 

1. Podstawa opracowania    

 Zlecenie Inwestora. 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 Projekt budowlany 

 Projekt zagospodarowania terenu 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

    

2.  Opis rozwiązań projektowych   

Instalacja zbiornikowa prowadzona w gruncie i instalacja wewnętrzna w budynku 

Projektowaną instalację zbiornikową prowadzoną w gruncie i instalację wewnętrzną wykonać  

z rur miedzianych Ø18 zamontowanych w otulinie izolacyjnej i rurze osłonowej PVC-U, klasy S 

(SDR34, SN8) o średnicy PVCØ315x9,2 długość L=30,00 m. 

Instalację zbiornikową wykonać z rur przewodowych miedzianych.  

Montaż rurociągów z rur miedzianych wykonać na lut twardy. 

Po wykonaniu montażu rurociągów wykonać próbę szczelności zgodnie z wytycznymi 

producenta zbiornika. 

Po wykonaniu próby szczelności instalacji zbiornikowej z rur miedzianych wykonać izolację 

rurociągu otuliną izolacyjną.  

Rurociąg miedziany Ø18 zaizolować otuliną izolacyjną składającą się z warstw: 

 I warstwa – izolacja kauczukowa w formie otulin o klasie reakcji na ogień BL-s1, d0, 

kolor niebieski, współczynnik przewodzenia ciepła   0,040 W/m*K s – otulina: 

rozmiar: 18 mm, grubość izolacji: 25 mm.  

 II warstwa – folia aluminiowa: grubość: 0,1 mm. 

 III warstwa – izolacja kauczukowa w formie otulin o klasie reakcji na ogień BL-s1, d0, 

kolor niebieski, współczynnik przewodzenia ciepła   0,040 W/m*K – otulina:  

rozmiar: 76 mm, grubość izolacji: 25 mm. 

 IV warstwa – izolacja kauczukowa w formie otulin, współczynnik przewodzenia ciepła  

  0,036 W/m*K – otulina rozmiar: 133, grubość izolacji: 44 mm w jednej warstwie, 

wbudowana odporność mikrobiologiczna wg ASTM G21 lub PN-EN ISO 846  

w klasie „0”. 

Łączna grubość izolacji: 94 mm. 

Dla wszystkich izolacji wymagany jest certyfikat ubezpieczeniowy FM-Global. 



Do łączenia izolacji wykorzystać klej zapewniający cechy:  

 Pełna zgodność z otuliną izolacyjną celem spełnienia reakcji na ogień BL-s1, d0. 

 Niezawodne odporne na przenikanie pary wodnej łączenie. 

 Szybkoschnący, łatwy w aplikacji klej kontaktowy.  

 

Rurociągi ułożyć w gruncie na głębokości 1,20 m od terenu do rury osłonowej. 

Na instalacji przy zbiorniku zamontować kriogeniczny zawór odcinający z brązu, DN15, PN50 

wrzeciono długie H=270 mm, przyłącze: gwint G1/2” oraz kriogeniczny zawór bezpieczeństwa 

8,0 bar, kątowy z brązu, wlot ze stali nierdzewnej, przyłącze: gwint G1/2”.  

Instalację zbiornikową zakończyć w budynku zaworem odcinającym kriogenicznym DN15, 

PN50 wrzeciono długie H=270 mm, przyłącze: gwint G1/2”. 

W Budynku wewnętrzną instalację zbiornikową mocować do elementów konstrukcji budynku 

za pomocą wsporników. Pomiędzy rurą osłonową a wspornikiem stosować podkładki 

elastyczne.  

 

3. Dane techniczne i materiałowe 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B/10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych”. 

Montaż rur przewodowych wykonać na wcisk i uszczelnić uszczelką gumową. Rurociągi 

układać na podsypce piaskowej. Trasę projektowanych rurociągów przedstawiono w części 

graficznej opracowania. 

Wykopy - przed przystąpieniem do wykonania wykopów wytyczyć trasę projektowanych  

rurociągów przez uprawnionego geodetę zgodnie z projektem.  

Wykopy zabezpieczyć odpowiednimi barierkami, przejściami (mostkami), znakami  

ostrzegawczymi i wymaganym oświetleniem w nocy. Wykopy zabezpieczyć przed spływem 

wód opadowych i obsuwaniem się gruntu. Powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze 

spadkiem umożliwiającym odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

Podłoże – rurociągi układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym  

podłożu. Przygotowanie podłoża polega na jego oczyszczeniu z materiałów mogących 

uszkodzić układane rury. Rurociągi oraz uzbrojenie układać na podłożu równym i twardym –  

zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 20 cm. 

Montaż – łączenie rurociągów wykonać na wcisk i uszczelnić uszczelką gumową.  

Po ułożeniu rurociągu wykonać jego zasyp składający się z dwóch warstw: 

 warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu z obustronnym  

podbiciem boków rury wykonanym z piasku sypkiego, drobno lub średnioziarnistego bez 

grud i kamieni, zagęszczonego. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach  

przewodu. Do czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. 



 warstwa do powierzchni terenu – zasyp gruntem rodzimym, ubijając ją warstwami  

co 20 cm. 

Minimalny stopień zagęszczenia gruntu wg skali Proctora powinien wynosić: 

 w terenie zielonym – 95 % . 

 w drodze – 98 do 100 % . 

 

4. Doposażenie zbiornika w kompletny przyłącz do tankowania zbiorników 

przenośnych (dewarów) ciekłym azotem 

Projektuje się doposażyć zbiornik projektowany na projektowanym fundamencie w kompletny 

przyłącz do tankowania zbiorników przenośnych (dewarów) ciekłym azotem. 

 

Uwaga: Inwestor zapewni przeszkolenie osób zajmujących się tankowaniem zbiorników 

przenośnych (dewarów). 

 

Instrukcja napełniania zbiorników przenośnych (dewarów) ciekłym azotem. 

 Przy napełnianiu zbiorników ciekłym azotem należy zachować szczególną ostrożność 

aby nie dopuścić do kontaktu ciała z elementami oszronionymi lub bezpośrednio 

z ciekłym  azotem.  

 Osoba napełniająca zbiornik powinna być wyposażona w: 

    - maskę ochraniającą twarz przed odpryskującymi kroplami ciekłego  

           azotu, 

          -  grube rękawice np. skórzane oraz ubranie robocze ochraniające przed  

                  bezpośrednim kontaktem ciała z oszronionymi elementami instalacji, 

          -       buty ochronne za kostki, na grubej podeszwie. 

 Zbiornik napełnia się w następujący sposób: 

- należy zdjąć końcówkę węża ze stojaka trzymając za izolowaną rękojeść i włożyć do 

zbiornika, 

- powoli odkręcić zawór napełniania  i czekać do momentu gdy do zbiornika zacznie 

płynąć ciecz, 

- w miarę konieczności regulować zaworem napełniania natężenie przepływu, natężenie 

powinno być takie aby ograniczyć odpryskiwanie kropli ciekłego azotu ze zbiornika 

podczas jego napełniania, 

- po zakończeniu napełniania zawór zakręcić, odczekać 5 minut i końcówkę węża 

należy odłożyć. 

 

 

 

 



5. Uwagi 

 Trasę projektowanych rurociągów powinien wytyczyć uprawniony geodeta. 

 Wykopy, roboty ziemne i montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, zarządzeniami i przepisami BHP. 

 Przy prowadzeniu robót ziemnych zwrócić uwagę na istniejące i projektowane uzbrojenie. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 

 a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację.   

 Przed zasypaniem rurociągów powiadomić przyszłego użytkownika uzbrojenia 

i uprawnionego geodetę w celu wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

 Używać wyłącznie materiałów posiadających atest. 

 Roboty montażowe wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

 

 

Opracował: 
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 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

B - 00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją instalacji zbiornikowej prowadzonej w gruncie.
Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącą
część dokumentów przetargowych i należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych
w niniejszej specyfikacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe określenia
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych.
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego.
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu –
także dziennik montażu.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w czasie wykonywania robót.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.
Kierownik Projektu /Menadżer Projektu/ – Przedstawiciel Inwestora Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.



Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do
końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami
razem, właściwym dla danego zagadnienia.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót
budowlano – montażowych.
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej
wyceny przedmiotu zamówienia.
Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia
i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania robót i dostaw.
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości,
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót,
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych
wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich
usunięcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do
przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu poniesie wykonawca.
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy



Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie
określonym w umowie.
Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a
koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy.
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej
wyceny przedmiotu zamówienia.
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi,
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia
i odbioru robót.
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał
urządzenia zabezpieczające ( takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały itp.)
i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków bezpieczeństwa
ruchu kołowego i pieszego.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia
zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Menadżera Projektu. Bieżąca kontrola stanu i
kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu
i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach
i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie.
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy
o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.



Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiającego.
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników
znajdujących się obrębie prowadzonych robót.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”.
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-
8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są
wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
1.5.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do
akceptacji następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.
1.5.7.2. Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy
oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:
– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
– projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy



– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
Podczas remontu należy uwzględnić występujące uwarunkowania:
-wykonanie części planowanych robót jest możliwe przy obiekcie częściowo funkcjonującym, jednak ze
względu na utrudnienia i zagrożenia właściwe będzie przeprowadzenie remontu po uprzednim
wyprowadzeniu pracowników sądu z budynków, zabezpieczenie sprzętów i dokumentów.
-Harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem.
-roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich
niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi;
a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu
b/ środki ochrony osobistej
c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu
W zestawieniu powyżej, uwzględniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dało się przewidzieć na
podstawie wykonanych badań, koncepcji przebudowy, rozpoznanych uwarunkowań i zamierzeń
inwestora.
Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością wykonania innych
wzmocnień i napraw, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas prowadzenia robót.
1.5.7.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające
z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie
robót w terminie określonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie
z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych
proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robót.
1.5.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i
przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝżeby personel nie pracował w warunkach, które są
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
1.5.7.5. Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości
będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
zarządzającemu realizacją umowy;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku
materiałów.

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie
transportu i przechowywania na budowie



- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzanie mieszanek
i wykonywanie poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
1.5.8. Dokumenty budowy
1.5.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie
późniejszych dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawcę,
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia

zarządzającego realizacją umowy
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub

wykonania robót zamiennych;
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały

przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
1.5.8.2. Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę
i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.
1.5.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 i 1.5.8.2, dokumenty budowy zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;



b) Pozwolenie na budowę ;
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
f) Protokoły odbioru robót,
g) Opinie ekspertów i konsultantów,
h) Korespondencja dotycząca budowy.
1.5.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego
w dowolnym czasie i na każde żądanie.
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
1.5.9.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
- Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą

przedsięwzięcia i zaadresowane.
- Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie
harmonogramów,

- rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez
wykonawcę

- nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą
wyłącznie przez wykonawcę.

1.5.9.2. Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i
w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w
umowie.
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu
realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w
taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego
i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:
1) Nazwa inwestycji:
2) Nr umowy:
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu



4) Tytuł dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał
lub element
8) Data przekazania
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań
z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może
wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.
1.5.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.
1.5.9.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków,
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany
zarządzającemu realizacją umowy.
1.5.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji
dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w
koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją
umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o
stwierdzonych brakach.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
2. Spis treści
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Właściwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Środki ostrożności
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz
z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości
urządzeń



17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić,
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących
i alarmowych

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i
oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i
elementów dodatkowych.
2. Materiały i urządzenia
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy,  żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji
technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji
w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie
i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc,
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
2.3 Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty,
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości



przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający
realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez
zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.
2.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne,
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących
ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny
koszt
4. Transport
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach
wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz



dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego
realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. Wykonanie robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano – montażowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie
z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączają.7210c
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek
i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest
zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań
i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń



W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda
partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca przedstawia
Menażerowi Projektu.
6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ książkę obmiaru robót
c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów,
recepty robocze, wyniki badań kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy
- dokumentację projektową
- protokół przekazania placu budowy
- protokóły z narad i ustaleń
- protokóły odbiorów częściowych robót
Dokumenty powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde żądanie.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją
umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, również przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie



z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją
umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż
linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego
inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które
mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie
trwania Robót.
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- odbiór końcowy
- odbiór ostateczny
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie
koszty związane z w/w odbiorami.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte.
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.
Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na
podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru.
8.3. Odbiór częściowy robót
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.
W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego
robót stanowi podstawę do wystawienia faktury.
8.4. Odbiór końcowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości
i wartości.
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego:
A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiającego.



B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia
potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz
kompletności dokumentów do odbioru końcowego.
C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Menadżera
Projektu i Wykonawcy
D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową,
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu
E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się równieŜ z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy
odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót
- dziennik budowy i książkę obmiaru
- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Menadżera Projektu, Zamawiającego i jednostkę współfinansującą

zamówienie (UE)
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są
gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
8.5. Odbiór ostateczny robót
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę .
Cena powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy
i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT .
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość Ŝżądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót
objętych tą pozycją kosztorysową.
UWAGA:
Pełniącym nadzór inwestorski jest Menadżer Projektu, który dysponuje branżowymi inspektorami nadzoru.



Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru,
Nadzór lub Zarządzający projektem należy rozumieć je jako Menadżer Projektu.
10. Przepisy związane
Obowiązujące normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako obowiązujące
należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy
DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy
producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm.
Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w
trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi

zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)

wraz z późniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z

późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU
WYKOPÓW LINIOWYCH POD RUROCIĄGI

W GRUNTACH KAT. I-IV
(Kod CPV 45111200-0)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Budowa płyty fundamentowej z ogrodzeniem osłonowym pod zbiornik na gaz ciekły.
1.2.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru wykopów otwartych dla instalacji zbiornikowej prowadzonej w gruncie.
1.3.Zakres stosowania OST
Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie do robót ziemnych w zakresie wymienionym w pkt.1.2.
1.4.Przedmiot i zakres robót objętych OST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe, pomocnicze
i towarzyszące występujące przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z budową instalacji
zbiornikowej prowadzonej w gruncie.
1.5.Określenia podstawowe, definicje
Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczają:
Wykop – dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji
podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.



Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym
wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, przy wykonywaniu
torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.
Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m
i o długości powyżej 1,50 m.
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m.
Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzędnych przez
ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypań nie
przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej.
Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) – jest to mechaniczne lub ręczne
rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie.
Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu
kubaturowego.
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypów, położone poza placem budowy.
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z
tym obiektem.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru, gdzie:

Is =
Pd

Pds

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3).
Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, stanowiąca
jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych.
Grunt antropogeniczny – grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub przemysłowej
działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach,
zwałowiskach, budowlach ziemnych itp.
Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami naturalnymi.
Rozróżnia się następujące grunty rodzime:
– skaliste,
– nieskaliste mineralne,
– nieskaliste organiczne.
Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności człowieka, np. w
wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.
Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar bloku >
10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) pod działaniem
wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie Rc >0,2 MPa.
Grunt nieskalisty – grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu skalistego.
Grunt spoisty – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość wskaźnika plastyczności
Ip > 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek przy naprężeniach > 0,01 MPa;



minimalny wymiar bryłek nie może być przy tym mniejszy niż 10-krotny wartość maksymalnej średnicy
ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę plastyczności.
Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający warunków podanych
dla gruntu spoistego.
Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu
a obsypką lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę.
W przypadku ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką.
Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej
zagęszczeniem.
Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu.
Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę i wstępną
zasypkę.
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.
Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a powierzchnią
terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych.
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót określonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.
Wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z
pozwoleniem na budowę, ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy dokumentację
projektową i komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.
1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów
bezpieczeństwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
1.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację składowisk i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
3) możliwością powstania pożaru.
1.6.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy i wymagania ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniachbiurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach na zapleczu budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.



1.6.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe utyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
1.6.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.6.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej za wykonane roboty.
1.6.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót potwierdzone protokołem odbioru końcowego.
Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
1.7.Dokumentacja robót ziemnych
Dokumentację robót ziemnych stanowią:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 03.07.2003 r.
„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z późn. zmianami),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z późn. zmianami),
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),



- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań
kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
2.2.Rodzaje materiałów
2.2.1. Grunty – wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów (podłoża,
obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego
składania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie
może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe
zagęszczenie zasypki.
2.3.Składowanie materiałów
Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
odkład. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 3
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 4
4.2.Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu,
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu .
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.Metody wykonania wykopów
Wykopy będą wykonywane jako nie obudowane, ze skarpami ręcznie i mechanicznie.
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami
Nachylenie skarp wykopów należy wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie określono
inaczej, to przy głębokości wykopu do 4 m i niewystępowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobciążaniu
naziomu w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp:

• w gruntach bardzo spoistych 2:1,

• w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1,

• w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,



• w gruntach niespoinowych 1:1,50, przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód
opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz
zabezpieczeniu podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu.
5.3.Wymiary wykopów i dokładność ich wykonania

Tablica nr 1
Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od średnicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN
1610:2002

Minimalna szerokość wykopu (OD + x)
m

Wykop nieoszalowany
DN

β > 60° β ≤ 60°

DN ≤ 225 OD + 0,40

225 < DN ≤ 350 OD + 0,50 OD + 0,40

350 < DN ≤ 750 OD + 0,70 OD + 0,40

700 < DN ≤1200 OD + 0,85 OD + 0,40

DN > 1200 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkościach OD + x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni roboczej między rurą a
ścianą wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:
OD – jest zewnętrzną średnicą przewodu, w metrach
β – jest kątem nachylenia ściany wykopu nieoszalowanego
mierzonym od poziomu

Tablica nr 2
Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości wg PN-EN 1610:2002
Głębokość wykopu
m

Minimalna szerokość wykopu
m

< 1,00 nie jest wymagana minimalna
szerokość

≥ 1,00 i ≤ 1,75 0,80

> 1,75 i ≤ 4,00 0,90

> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód
wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o ok. 5
cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia się na poziomie ok. 20 cm wyższym
od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu.
Pogłębienia wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki
piaskowej lub elementów dennych rurociągów.
5.4.Podłoża
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje się
podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie jak: piaskowe, żwirowo-
piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane – zgodnie z dokumentacją projektową.
5.5.Zasypka wykopów
Warstwa ochronna zasypki
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu
i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy



ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić co najmniej
0,5 m. Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypki w obrębie
strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypki materiałem sypkim.
Zasypka przewodu
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia
powinien on wynosić co najmniej Is=1.
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej Is=1, należy zastąpić górną warstwę zasypki
wzmocnioną podbudową drogi.
Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być zagęszczona do
wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie powinna być większa niż:
a) 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym,
b) 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu,
określonej w PN-86/B-02480.
Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co najmniej 80%
jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%.
Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczącymi
robót ziemnych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 6
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1. Pomiar szerokości wykopu

ziemnego

2. Pomiar szerokości dna
wykopu

3. Pomiar rzędnych
powierzchni wykopu
ziemnego

4. Pomiar pochylenia skarp

5. Pomiar równości
powierzchni wykopu

6. Pomiar równości skarp

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m
i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m

7. Pomiar spadu podłużnego
powierzchni wykopu

Pomiar niwelatorem rzędnych
w odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych

6.3.Badania do odbioru
• szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm,

• rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych,

• pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

• nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.



6.4.Badanie wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu zgodne z normą BN-77/8931-12
Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się przy użyciu objętościomierza piaskowego lub
wodnego dla gruntów o uziarnieniu d90≤20 mm, a przy użyciu cylindra (pierścienia) wciskanego, dla
gruntów drobnoziarnistych d90≤2 mm (gdzie d90 oznacza średnicę zastępczą ziarna, poniżej której w
gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

• Pobieranie próbek gruntu do badania należy przeprowadzić zgodnie z PN-74/B-04452.
7. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 7
7.2.Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych liniowych
Jednostkami obmiaru są:

• wykopy i zasypka – m3,

• wykonanie podłoża – m2 i grubość warstwy w m.
Objętość gruntu mierzy się w stanie rodzimym w zależności od kategorii gruntu i głębokości wykopu oraz
poziomu zwierciadła wody gruntowej.
Objętość wykopu określona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego
długości.
W przypadku wykopów ze skarpami pod rurociągi, przy znacznej długości oraz występujących zmiennych
przekrojach poprzecznych (zmiana szerokości dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilości robót oblicza
się wtedy oddzielnie dla każdego odcinka między poszczególnymi zmiennymi przekrojami.
Wykopy pod rurociągi
Szerokość dna wykopów o ścianach pionowych dla rurociągów sieci zewnętrznych należy przyjmować
niezależnie od głębokości wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablicą.
Szerokości dna wykopów o ścianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociągów

Lp. Średnice wewnętrzne
rurociągów lub szerokości
przekrojów kanałów
jajowych
w mm

Rurociągi

żeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe

nie umocnione umocnione nie umocnione umocnione

Szerokość wykopu b w m

a b c d e f

01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90

02 200 0,90 1,00 0,90 1,00

03 250 0,95 1,05 0,95 1,05

04 300 1,00 1,10 1,00 1,10

05 350 1,10 1,20 1,15 1,25

06 400 1,15 1,25 1,20 1,30

07 500 1,30 1,40 1,35 1,45

08 600 1,45 1,55 1,50 1,60

09 700 1,60 1,70 1,65 1,75

10 800 1,75 1,85 1,80 1,90



11 900 1,90 2,00 1,95 2,05

12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15

13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8
8.2.Kontrola i odbiór robót wykopowych
Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci sanitarnych należy dokonać kontroli i odbioru robót
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć:
• zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,

• kąta nachylenia skarp,

• zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,

• zejścia do wykopów,

• podłoża,
Odbioru robót wykopowych należy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.
8.3.Odbiór techniczny częściowy
8.3.1. Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji państwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące:

• zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,

• wyników badań gruntów, ich właściwości, głębokości przemarzania, warunków posadowienia i ochrony
podłoża gruntowego, uziarnienia warstwy wodonośnej,

• poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahań tych poziomów,

• stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego,

• stanu terenu określonego przez przystąpieniem do robót,
d) dziennik budowy,
e) dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,
f) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
g) protokoły poprzednich odbiorów częściowych,
h) specjalne ustalenia Użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robót, dotyczące jakości prac.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym częściowym
Przy odbiorze technicznym częściowym należy wykonać następujące badania:
a) bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej – odległość krawędzi dna wykopu od ściany
fundamentu budowli sąsiadującej z wykopem mierzy się z dokładnością do 0,1 m i porównuje z
odległością w dokumentacji projektowej,
b) podłoża naturalnego – bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają na stwierdzeniu, czy grunt
podłoża jest sypki i naturalnej wilgotności,
c) podłoża wzmocnionego – sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar warstwy z dokładnością
do 0,01 m. Pomiaru dokonuje się w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka,
oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,
d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,01 m w trzech
dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m,
e) dopuszczalnych odchyleń spadku (różnice rzędnych podłoża). Pomiaru należy dokonać z dokładnością
do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m,
f) nachylenia skarp w wykopach,
g) wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż co 20 m).
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru częściowego.
8.4.Odbiór techniczny końcowy
8.4.1. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
a) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
b) protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia grunty po zasypaniu przewodu.



8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym końcowym
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu, zasypka główna, usunięcie
szalowania i zagęszczenie powinny być zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreślenia
wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić co najmniej 1.
Stopień zagęszczenia zasypki powinien być ustalony i sprawdzony metodą podaną w dokumentacji
projektowej. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 9
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót ziemnych będzie dokonane zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania.
- PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów
- PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na
podstawie oględzin zewnętrznych
- PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań
ultradźwiękowych
- PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. Postanowienia ogólne
ISO 3419:1981 Non-alloy and alloy steel but welding fittings (Spawane czołowo kształtki ze stali
niestopowych i stopowych)
10.2.Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zm.),
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
10.3.Rozporządzenia
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wymagań, jakie powinny spełniać natyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. –
w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do
ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).



• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
10.4. Inne
• Lutowanie. W: Kazimierz Ferenc: Spawalnictwo. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,

2007, s. 183. ISBN 978-83-204-3280-0. (pol.)

• Technologia metali z metaloznawstwem i procesy pokrewne spajania. W: Leon Mistur: Spawanie
gazowe, elektryczne i w osłonie gazów ochronnych. Krosno: Wydawnictwo KaBe, 1999, s. 25. ISBN
83-911039-0-0. (pol.)

• Lutowanie. W: Kazimierz Ferenc: Spawalnictwo. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
2007, s. 185-186. ISBN 978-83-204-3280-0. (pol.)

• Technologia metali z metaloznawstwem i procesy pokrewne spajania. W: Leon Mistur: Spawanie
gazowe, elektryczne i w osłonie gazów ochronnych. Krosno: Wydawnictwo KaBe, 1999, s. 27-28.
ISBN 83-911039-0-0. (pol.)

ROBOTY MONTAŻOWE
INSTALCJI ZBIORNIKOWEJ PROWADZONEJ W GRUNCIE

Kod CPV (45333000-0)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru budowy przyłącza instalacji zbiornikowej prowadzonej w gruncie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy
montażu przyłącza a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci i przyłączy wymienionych wyżej są: wykopy, wykonanie
podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie trasy sieci i przyłączy oraz
ich inwentaryzację powykonawczą.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z „Wymagania ogólne”
pkt. 1.4.
Lutowanie twarde – lutowanie za pomocą tzw. lutów twardych, to znaczy spoiw lutowniczych o
temperaturze topnienia powyżej 450 °C. Lutowanie twarde stosuje się do łączenia stali węglowych,
molibdenowych, wolframowych, niklowych, chromowych, płytek z węglików spiekanych, a także złota,
srebra, miedzi, mosiądzu i brązu.
Rura osłonowa - rura zewnętrzna,  element osłonowy o okrągłym lub nieokrągłym przekroju
poprzecznym, służący do umieszczenia w nim przewodów izolowanych chroniąca izolację cieplną i rurę
przewodową przed uszkodzeniami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociągowych, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
– projekt budowlany,
– specyfikacja techniczna



– dziennik budowy
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań
kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami).
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji w/w zadania.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2
Materiały stosowane do budowy powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź
uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
2.2. Rodzaje materiałów
• rura miedziana Ø18 w izolacji

• rura osłonowa z PVCØ315
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 3
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez
jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 4
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 5
5.2.Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy:
– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,
– wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999,



– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia
wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),
– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.
Instalację zbiornikową prowadzoną w gruncie i instalację wewnętrzną wykonać z rur miedzianych Ø18
zamontowanych w otulinie izolacyjnej i rurze osłonowej PVC-U, klasy S (SDR34, SN8) o średnicy
PVCØ315x9,2 długość L=30,00 m.
Instalację zbiornikową wykonać z rur przewodowych miedzianych.
Montaż rurociągów z rur miedzianych wykonać na lut twardy.
5.3.Montaż instalacji
5.3.1. Lutowanie na lut twardy
Do lutowania twardego używa się palnika acetylenowo-tlenowego lub lampy lutowniczej. Ponadto możliwe
jest lutowanie indukcyjne prądem elektrycznym.
Przy lutowaniu twardym niezbędne jest stosowanie odpowiednich topników (np. Uni-lut lub Austenit-lut).
Rozpuszczają one tlenki na powierzchni lutowanego metalu i w ten sposób zwiększają zdolność lutu do
rozpływania się i dokładnego wnikania w szczeliny metalu. Ponadto zabezpieczają one miejsce lutowane
oraz stopiony lut przed utlenieniem.
Rurociąg miedziany Ø18 zaizolować otuliną izolacyjną składającą się z warstw:

• I warstwa – izolacja kauczukowa w formie otulin o klasie reakcji na ogień BL-s1, d0, kolor

niebieski, współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/m*K s – otulina: rozmiar: 18 mm,
grubość izolacji: 25 mm.

• II warstwa – folia aluminiowa: grubość: 0,1 mm.

• III warstwa – izolacja kauczukowa w formie otulin o klasie reakcji na ogień BL-s1, d0, kolor

niebieski, współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/m*K – otulina: rozmiar: 76 mm,
grubość izolacji: 25 mm.

• IV warstwa – izolacja kauczukowa w formie otulin, współczynnik przewodzenia ciepła

λ ≤ 0,036 W/m*K – otulina rozmiar: 133, grubość izolacji: 44 mm w jednej warstwie, wbudowana
odporność mikrobiologiczna wg ASTM G21 lub PN-EN ISO 846 w klasie „0”.

Łączna grubość izolacji: 94 mm.
Dla wszystkich izolacji wymagany jest certyfikat ubezpieczeniowy FM-Global.
Do łączenia izolacji wykorzystać klej zapewniający cechy:

• Pełna zgodność z otuliną izolacyjną celem spełnienia reakcji na ogień BL-s1, d0.

• Niezawodne odporne na przenikanie pary wodnej łączenie.

• Szybkoschnący, łatwy w aplikacji klej kontaktowy.
Rurociągi ułożyć w gruncie na głębokości 1,20 m od terenu do rury osłonowej.
Na instalacji przy zbiorniku zamontować kriogeniczny zawór odcinający z brązu, DN15, PN50 wrzeciono
długie H=270 mm, przyłącze: gwint G1/2” oraz kriogeniczny zawór bezpieczeństwa 8,0 bar, kątowy
z brązu, wlot ze stali nierdzewnej, przyłącze: gwint G1/2”.
Instalację zbiornikową zakończyć w budynku zaworem odcinającym kriogenicznym DN15, PN50
wrzeciono długie H=270 mm, przyłącze: gwint G1/2”.
W budynku wewnętrzną instalację zbiornikową mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą
wsporników. Pomiędzy rurą osłonową a wspornikiem stosować podkładki elastyczne.
5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC-U
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i
zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i
jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w
normach PN-EN 1452-1÷5:2000.
5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka
smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca
5.5. Rozmieszczanie rur w wykopie
5.5.1. Przed przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie, należy je ułożyć bezpośrednio na
podsypce piaskowej. Przy układaniu rur w wykopie bezpośrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta
powinna być wcześniej zniwelowana i mieć grubość co najmniej 10 cm. Materiał podsypki piaskowej
powinien odpowiadać wymaganiom materiału zasypki wg 19.2.4.



5.6. Wymagania ogólne przed spawaniem
1.1. Przed rozpoczęciem łączenia rur wykonawca powinien opracować i uzgodnić niezbędne procedury
łączenia oraz specyfikacje procedur jak w PN EN 288. W trakcie prowadzenia robót należy postępować
zgodnie z zatwierdzonym projektem i procedurami spawania.
1.2. Łączenie rur powinny wykonywać firmy mające odpowiednie możliwości technologiczne, dysponujące
uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-M-69900, PN EN 287-1), nadzorem spawalniczym oraz
możliwościami kontroli procesu spawania. Sprzęt powinien zapewnić możliwość łączenia rur zgodnie z
dokumentacją, być bezpieczny i mieć ważne dopuszczenia do pracy. Wykonawca powinien zapewnić, że
podczas montażu utrzymany zostanie system zapewnienia jakości zgodnie z PN-EN 729-3.
 1.3. Prace należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia powyżej 5 °C,
przy prędkości wiatru nie przekraczającej 5 m/s.
1.4. W przypadku prowadzenia prac przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80 %, w czasie
występowania opadów deszczu, mżawki i śniegu stanowisko spawania należy zabezpieczyć namiotem, w
którym musi być możliwość podgrzania powietrza do temperatury powyżej 5 °C.
1.5. Stanowisko do spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciwpożarowymi.
1.6. Dopuszcza się spawanie kilku odcinków rur nad wykopem przy zapewnieniu, że podczas
opuszczania sekcji kilku złączonych odcinków rur do wykopu połączenia nie zostaną uszkodzone.
1.7. Podczas spawania rury należy ustawiać tak aby uzyskać maksymalną ich współosiowość.
Maksymalne odchylenie kątowe od osi łączonych odcinków rur stalowych nie powinno być większe niż 3°
dla DN 20 -f 250, 2,5° dla DN 300 -^ 350, 1,5° dla DN 400, l ° dla DN 500, 0,8° dla DN 600.
1.8.. Niewspółosiowość ścianek końców rur (h) powinna spełniać wymagania PN-EN 25817 i wynosić h <
0,3 t lecz nie więcej niż l mm (patrz rys. I szczegół A). Niewspółosiowość ścianek końców rur
przekraczająca dopuszczalne wartości musi być skorygowana.
1.9. Końce stalowych rur powinny być oczyszczone do metalicznego połysku z rdzy, farby, tłuszczu i
innych zanieczyszczeń.
5.6.1. Wymagania przy spawaniu
3.1. Prace spawalnicze mogą być wykonywane wyłącznie przez spawaczy posiadających odpowiednie
uprawnienia, po próbach zgodnie z PN-EN 287-1. Przed przystąpieniem do robót każdy spawacz
powinien być poddany próbie spawania przy uwzględnieniu przynajmniej części kryteriów odbiorczych dla
robót ukończonych wg wymagań PN EN 25817.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 6
Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń.
Ocenę jakości połączenia można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z dokładnością 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę
szczelności.
Po wykonaniu montażu rurociągów wykonać próbę szczelności zgodnie z wytycznymi producenta
zbiornika.
Po wykonaniu próby szczelności instalacji zbiornikowej z rur miedzianych wykonać izolację rurociągu
otuliną izolacyjną.
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane w normie
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót nie dotyczy
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.



Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
końcowego.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747).
10.2.Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U.Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy
- PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów
- PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na
podstawie oględzin zewnętrznych
- PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań
ultradźwiękowych
- PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. Postanowienia ogólne
ISO 3419:1981 Non-alloy and alloy steel but welding fittings (Spawane czołowo kształtki ze stali
niestopowych i stopowych)
10.4.Inne
• Lutowanie. W: Kazimierz Ferenc: Spawalnictwo. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,

2007, s. 183. ISBN 978-83-204-3280-0. (pol.)



• Technologia metali z metaloznawstwem i procesy pokrewne spajania. W: Leon Mistur: Spawanie
gazowe, elektryczne i w osłonie gazów ochronnych. Krosno: Wydawnictwo KaBe, 1999, s. 25. ISBN
83-911039-0-0. (pol.)

• Lutowanie. W: Kazimierz Ferenc: Spawalnictwo. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
2007, s. 185-186. ISBN 978-83-204-3280-0. (pol.)

• Technologia metali z metaloznawstwem i procesy pokrewne spajania. W: Leon Mistur: Spawanie
gazowe, elektryczne i w osłonie gazów ochronnych. Krosno: Wydawnictwo KaBe, 1999, s. 27-28.
ISBN 83-911039-0-0. (pol.)
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1. Dokumentacja  projektowa zawiera : 

• Strona tytułowa 

• Zawartość opracowania 

• Oświadczenie 

• uprawnienia budowlane+ zaświadczenie z POIIB 

• wstęp 

• część opisową: 

� zasilanie skrzynki przyłączeniowej 

� sposób prowadzenia instalacji 

� specyfikacja skrzynki przyłączeniowej  

� ochrona od porażeń 

� instalacja odgromowa 

� ekwipotencjalizacja i instalacja uziemiająca 

� Uwagi końcowe 

� Obliczenia techniczne 

• część rysunkową: 

o projekt zagospodarowania terenu   - rys. nr E-1, 

o instalacja elektryczna wewnątrz budynku basenu- rys. nr E-2, 

o jednokreskowy schemat zasilania    - rys. nr E-3, 

o instalacja uziemienia zbiornika na gaz ciekły - rys. nr E-4, 
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WSTĘP 
 
Dokumentację opracowano w oparciu o: 
 
1. Dokumentację opracowano w oparciu o: 

• zlecenie inwestora  
• projekt architektoniczno-budowlany 
• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. 

zmianami  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
• Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.12.462) 

• Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.12.1059) 
• Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 
• Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 

elektryczne w budynkach mieszkalnych. 
• Norma SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa” 
• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
• PN-HD 60364-4-43:2012 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

prądem przetężeniowym 
• PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

przepięciami . Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
• PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody 
połączeń ochronnych 

• PN-HD 60364-6 Sprawdzenie 
• PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe. 

 
 
Dane instalacji: 
 

• sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C 
• napięcie znamionowe sieci nn wynosi 400 V 
• zapotrzebowanie na moc dla przedmiotowej inwestycji wynosi 50 kW 

 
 
 

 
 
 



BUDOWA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ Z OGRODZENIEM OSŁONOWYM POD ZBIORNIK NA GAZ CIEKŁY  
– BRANŻA ELEKTRYCZNA 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

Jacek Lachowski  -  Usługi Elektroenergetyczne   ul. Tadeusza Kościuszki 79   37-600 Młodów 

OPIS  TECHNICZNY 
 

 

ZASILANIE SKRZYNKI PRZYŁĄCZENIOWEJ DLA AUTOCYSTERNY 
 

Projektowana skrzynka przyłączeniowa dla autocysterny zasilany będzie poprzez 
istniejącą instalację elektryczną w budynku basenu CRR KRUS. Zasilanie skrzynki wykonać 
kablem YAKY 4x35 mm2 o długości L= 28 m (długość prowadzona wewnątrz budynku = 28 
m) L= 28 m (długość prowadzona ziemią = 14/18 m) wyprowadzając je od istniejącej 
rozdzielni RG do projektowanego skrzynki przyłączeniowej.  

W celu zabezpieczenia projektowanej instalacji elektrycznej należy w istniejącej 
rozdzielni RG dobudować rozłącznik bezpiecznikowy typy SPX 00 160 A od którego 
wyprowadzić projektowaną instalację.  

 
 

PRZEBUDOWA ZASILANIA OŚWETLENIA TERENU 
 

W związku z budową fundamentów pod projektowany zbiornik na gaz ciekły występuje 
kolizja z istniejącą siecią zasilającą oświetlenie terenu.  W celu przebudowy kabla 
zasilającego latarnię oświetleniową na działce o nr ewid. gruntów 898/4 w m. Horyniec-
Zdrój, należy: 

- Istniejący kabel YAKY 4x25 mm2 relacji – budynek CRR KRUS  - słup nr 1 odkopać 
na długości ok. 17 m (od istniejącej latarni oświetleniowej)  

- Kabel YAKY 4x25 mm2 od strony latarni należy przedłużyć stosując mufę ZRM-2 
dokładając 8/10 m  kabla i wprowadzić do istniejącej latarni oświetleniowej.  
 
SPOSÓB PROWADZENIE INSTALACJI 
 
W budynku 
 

Kabel zasilający prowadzić należy w rurze ochronnej RL-47 na dedykowanych 
uchwytach zamkniętych. Odcinki rur łączyć ze sobą za pomocą dedykowanych kolanek  
oraz łączników prostych. W miejscu przebicia przez istniejące fundamenty budynku 
przepust należy uszczelnić w celu zachowania ciągłości izolacji pionowej fundamentów. 
 
Układane kabli w ziemi 
 

Przed rozpoczęciem robót przy przyłączu kablowym należy zlecić wytyczenie trasy 
jego przebiegu zgodnie z projektem zagospodarowania uprawnionej jednostce 
wykonawstwa geodezyjnego. 

Kabel ziemny należy układać w uprzednio wykopanym rowie na głębokości 70cm, 
na 10 cm podsypce z piasku. Kable ułożone w ziemi należy zaopatrzyć w opaski 
informacyjne, rozmieszczone w odstępach co 10 m oraz przy wyjściu z budynku i przy 
wyprowadzeniu do projektowanej skrzynki zasilającej autocysternę. Opaski powinne 
zawierać: 

• rodzaj i długość kabla 
• miejsce wyprowadzenia i miejsce wprowadzenia 
• nazwa zakładu wykonawczego 

Przy budynku oraz przy skrzynce, należy pozostawić zapas kabla w kształcie litery Ω 
(około 1,5 m).  

W miejscu skrzyżowania kabla z istniejącym utwardzeniem terenu kabel 
należy chronić rura ochronna typu AROT DVK Ø -75.  
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Istniejący kabel oświetleniowy przebiegający w pobliżu ogrodzenia inwestycji 
należy chronić rurą AROT A-58 PS.  

Po ułożeniu kabla, a przed jego zasypaniem, należy zlecić uprawnionej jednostce 
wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą. Kabel ziemny po wykonaniu 
przez geodetę inwentaryzacji powykonawczej przysypać 10 cm warstwą piasku, a 
następnie 15 cm warstwą gruntu i na całej długości ułożyć folię koloru niebieskiego, 
następnie uzupełniając wykop gruntem rodzimym ubijając go warstwami. Przy 
wprowadzeniu kabla do napędu chronić rurą AROT typu BE-50. Przebieg trasy przyłącza 
kablowego pokazano na projekcie zagospodarowania działki. 
 
SPECYFIKACJA SKRZYNKI ZASILAJACEJ DLA AUTOCYSTERNY 
 
1. Największy odbiornik - silnik 34 kW. 
2. Skrzynka wyposażona jest w: 
- obudowę posiadającą odpowiedni stopień ochrony wg PN 92/E – 081106 [122], 
- gniazdo 63A/380V „5” – w wersji wodoszczelnej, tzn. „eurozłącze” 
- gniazdo 220V - podwójne hermetyczne do podłączenia urządzeń przenośnych, 
- układ zabezpieczeń – zespół zabezpieczeń zwarciowych, gniazd 220/380V i ochrony 
przeciwporażeniowej. 
3. Dla gniazda 230V zastosować wyłącznik różnicowoprądowy typ P312 25A/30 mA. 
4. Zabezpieczenie gniazda 63A/380V „5” w skrzynce – 63A  o charakterystyka C  
Gniazdo 63A/380V zabezpieczy_ wyłącznikiem różnicowoprądowym 3 – fazowym 
P304 80A/300 mA. 
4. Zabezpieczenie gniazda 16A/380V „4” w skrzynce – 16A  o charakterystyka C  
Gniazdo 16A/380V zabezpieczy_ wyłącznikiem różnicowoprądowym 3 – fazowym 
P304 25A/300 mA. 
 
OCHRONA OD PORAŻEŃ 
 

Instalacje elektryczne zaprojektowano w układzie TN-S. Ochronę przed dotykiem 
bezpośrednim (podstawowa) projektuje się poprzez: 
− izolowanie części czynnych 

Ochronę przed dotykiem pośrednim (dodatkowa) projektuje się poprzez: 
− zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania poprzez wyłączniki 

nadmiarowo-prądowe, 
− urządzenia II klasy ochronności 
− połączenia wyrównawcze 
Instalacje elektryczne będą wykonane w układzie z rozdzielonym przewodem neutralnym 
„N” oraz ochronnym „PE”. Przewód „PE” musi być wyróżniony żółto-zielonym kolorem 
izolacji, zaś przewód „N” kolorem niebieskim.  
 
INSTALACJA ODGROMOWA 
 

Zgodnie z wymaganiami, przytoczonych w punkcie 5.2., norm odgromowych (PN-
IEC 61024-1 i PN-86/E-05003/01), stacja magazynowania gazów technicznych (azot, 
argon, tlen) nie zalicza się do obiektów wymagających wykonywania instalacji 
odgromowej. Tym niemniej, biorąc pod uwagę konstrukcję zbiorników kriogenicznych, do 
magazynowania gazów (dwupłaszczowa, z próżnią pomiędzy płaszczami), zewnętrzny 
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płaszcz zbiornika można traktować jako naturalny ekran zapobiegający powstawaniu 
przepięć atmosferycznych. Połączenie zewnętrznego płaszcza z instalacją uziemiającą jest 
skutecznym zabezpieczeniem zbiornika przed wyładowaniami atmosferycznymi. 
 
EKWIPOTENCJALIZACJA I INSTALACJA UZIEMIAJĄCA  

 
Głównym celem ekwipotencjalizacji jest wykluczenie możliwości powstania 

niebezpiecznych różnic potencjału pomiędzy dowolnymi elementami konstrukcji lub 
urządzeniami. Elementami sieci wyrównawczej są metalowe instalacje, obudowy urządzeń, 
rury instalacji technologicznych, zbrojenie betonu w fundamencie zbiornika, itp. Z siecią 
wyrównawczą należy połączyć przewód (zacisk) PE znajdujący się wewnątrz rozdzielnicy 
przyłączeniowej, a także płaszcz zewnętrzny zbiornika gazu. 

Wszystkie wymienione wyżej elementy sieci wyrównawczej należy połączyć z 
uziomem otokowym projektowanym wokół fundamentu zbiornika gazu. Uziom otokowy 
należy wykonać w odległości 100cm od obrysu fundamentu, na głębokości 70cm, bednarką 
stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4mm. Do uziomu, tą samą bednarką, należy 
przyłączyć uziomy sąsiednich obiektów. 
Do uziomu otokowego należy przyłączyć: 
- zbiornik gazu (płaszcz zewnętrzny) przynajmniej w dwóch miejscach 
- słupek uziemiający do podłączenia autocysterny, w czasie tankowania 
- zbrojenie fundamentu zbiornika 
- zacisk ochronny PE rozdzielnicy przyłączeniowej 
- inne metalowe elementy konstrukcyjne stacji, metalowe ogrodzenie, itp. 
Połączenia instalacji uziemiającej należy wykonać poprzez zaciski probiercze, 
umożliwiające okresową kontrolę instalacji wyrównawczej i uziemiającej. Wartość 
rezystancji uziemienia stacji nie powinna przekroczyć wartości 10Ω. W przypadku 
wyższego poziomu zmierzonej rezystancji, uziom należy uzupełnić uziomami pionowymi 
włączonymi w każdym narożniku uziomu otokowego. 
 
UWAGI KOŃCOWE 
 
 

• Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w koordynacji z pracami 
innych branż. 

• Roboty powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie świadectwo 
kwalifikacyjne, a po ich zakończeniu należy wykonać niezbędnych pomiarów 
pomontażowych i prób ruchowych: 

� pomiar rezystancji izolacji, 
� pomiar rezystancji pętli zwarcia jednofazowego, 
� pomiar rezystancji uziemienia, 
� sprawdzenie skuteczności działania ochrony od porażeń,  
� sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, 

Pomiary powinne być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwo 
kwalifikacyjne „Ep” przy wykorzystaniu odpowiednich przyrządów pomiarowych. 

• zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację 
powykonawczą zewnętrznej instalacji elektrycznej. 

 
       Projektował: 
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OBLICZENIA TECHNICZNE 

1. Dobór typy i przekroju kabla  
 

Maksymalny prąd obciążenia obliczono w oparciu o podaną zależność:  

U

kP
I

jsz

B ⋅⋅

⋅
=

3cosϕ
 

Oznaczenia: 

 

Psz = 50 [kW] – moc przyłączeniowa   kj = 1,0 – współczynnik jednoczesności 

cos  = 0,93 – współczynnik mocy    U =400 [V] –napięcie znamionowy   

  
 IB = 77,7 [A] 
Zabezpieczenie kabli przed skutkami przeciążeń powinno spełniać zależności: 
 

ZNB III ≤≤   ZII 45,1
2

≤  

Oznaczenia: 

IB - prąd obliczeniowy,    

IN - prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej,  

IZ – długotrwały prąd obciążeniowy przewodu, 

I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego w czasie 1h 

 
Wstępnie dobrano: 
Zabezpieczenie WT-00 100A/gF (I2 = 1,6 x100 A = 160) 
Kabel YAKY 4x35 mm2   (IZ: 142A x 0,9 =127,8) 
 
Po podstawieniu mamy: 8,1271007,77 ≤≤   8,12745,1160 ⋅≤  

 
Izw >  Iwył   przy zwarciu w ZL-1i więc skuteczność wyłączania zwarć w tym miejscu 
sieci jest zachowana. 
 
 

2. Obliczenia spadków napięcia 
 

Obliczeń wykonano dla projektowanego przyłącza na podstawie normy N SEP-E-002, 
a wyniki zestawiono w tabeli: 

   -PRZEWODY-                       
   TYP  PRZE RODZ. ILOŚĆ MOC   DŁU- SUMA SUMA      ŁĄCZ PRĄD 

        KRÓJ i ODB.    GOŚĆ ODB. MOCY      NIE W 

Odcinek         n n P cosϕ   l     kj "E" 
 

DU% DU% OBW. 

        [mm2] k [szt]  [kW]    [m] [szt] [kW]     [%] [%] [A] 

RG   -  R. 
autocysterny YAKY 35  k 1  50  0,93  48  1  50  1  0,91  1,37 1,37 78  

 
        Projektował: 
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ZRM-2

proj. YAKY 4x25 mm² L = 8/10 m

proj. DVK-75 L =11+7 m

proj. YAKY 4x35 mm² L = 14/18 m

istn. YAKY 4x25 mm² (oświetlenie uliczne)

przełożyć zgodnie z nową trasą kabla

L-1

L-2

L-3

proj. A-58 PS L =7 m
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

  
 
 
 

OBIEKT : Budowa płyty fundamentowej z ogrodzeniem 
osłonowym pod zbiornik na gaz ciekły - przebudowa 
zasilania oświetlenia terenu oraz wewnętrzna 
instalacja elektryczna prowadzona ziemią zasilająca 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznej w obiekcie: „Przebudowa zasilania 
oświetlenia terenu oraz wewnętrzna instalacja elektryczna prowadzona ziemią zasilająca 
zbiornik na gaz ciekły wraz z instalacją uziemienia” 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi definicjami:  

• Aprobata techniczna - dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność 
do określonego zakresu stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne 
odnoszące się do wymagań podstawowych, jakie ma spełnić wyrób oraz określający 
metody badań potwierdzających te wymagania. 

• Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i  proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi 
wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi. 

• Część czynna - przewód lub część przewodząca urządzenia lub instalacji elektrycznej, 
która może znaleźć się pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji 
elektrycznej, lecz nie pełni funkcji przewodu ochronnego. Częścią czynną jest przewód 
neutralny N, natomiast nie jest nią przewód ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN. 

• Klasa ochronności - umowne oznaczenie cech budowy urządzenia elektrycznego, 
określające możliwości objęcia go ochroną przed dotykiem pośrednim (ochroną przy 
uszkodzeniu).   

•  Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub kable jednożyłowe w układzie wielofazowym 
albo kilka jedno- lub wielożyłowych kabli połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, 
ułożonych na wspólnej trasie i łączących urządzenia elek'1ryczne jedno- lub 
wielofazowe albo jedno- lub wielobiegunowe 

• Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które jest zbudowana 
linia  

• Przewód roboczy nieuziemiony, goły, przeznaczony do przesyłania energii  

• Obciążalność prądowa linii - wartość długotrwałego prądu elektrycznego w 
przewodach roboczych  linii ,  przy której to wartości przewody robocze   nagrzewają się 
do temperatury granicznej roboczej  ), dla której są projektowane odległości przewodów 
roboczych   od ziemi i od krzyżowanych obiektów, w danej linii   

• Znamionowa obciążalność prądowa danej linii- wartość obciążalności prądowej linii 
w określonych warunkach atmosferycznych  
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• Przewód linii - element służący do przekazywania energii lub informacji względnie do 
ochrony innych elementów linii i jej otoczenia 

• Przewód roboczy- przewód służący do przesyłu energii elektrycznej, nieuziemiony, 
który może być przewodem pojedynczym lub wiązką przewodową, składającą się z 
dwóch lub więcej przewodów pojedynczych 

• Przewód fazowy - przewód roboczy linii prądu przemiennego, połączony z określoną 
fazą systemu przesyłowego  

• Prąd różnicowy - prąd o wartości chwilowej równej sumie algebraicznej wartości 
chwilowej prądów płynących we wszystkich przewodach czynnych w określonym 
miejscu sieci lub instalacji elektrycznej. 

• Prąd zwarciowy - prąd przetężeniowy powstały w wyniku połączenia z sobą -
bezpośrednio lub przez impedancję o pomijalnie małej wartości - przewodów, które w 
normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej mają różne potencjały.  

• Rezystancja uziemienia - rezystancja między uziomem a ziemią odniesienia. 

• Rozdzielnica budynku - zespół odpowiednio dobranej i połączonej aparatury 
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w 
blokach funkcjonalnych, służący do zasilania i zabezpieczenia wewnętrznych linii 
zasilających oraz obwodów administracyjnych. 

• Przyłącze - część linii o napięciu do 1 kV zasilającej odbiorcę energii elektrycznej, 

• Oś trasy - geometryczna linia prosta określająca przebieg linii w terenie 

• Specyfikacja techniczna - dokument określający cechy, które powinien mieć wyrób lub 
proces jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa 
lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii 
badań, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu. 

• Stopień ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowę 
przed dotykiem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przed dostaniem się 
ciał stałych i wnikaniem wody. 

• Trasa linii kablowej- Pas terenu lub przestrzeń, w którym są ułożone jedna lub więcej 
linii kablowych, 

• Osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do 
łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli, np. mufy, głowice. złączki, końcówki. 

• Odległość- najmniejszy odstęp- miedzy rozpatrywanymi  punktami  elementów 

• Skrzyżowanie - miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego 
innej linii kablowej lub innego urządzenia  albo naziemnego i przeszkód naturalnych. 

• Zbliżenie - miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość pozioma między linią 
kablową a inną linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. 
jest mniejsza niż dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania 
przegród lub osłon zabezpieczających w którym nie występuje skrzyżowanie. 

• Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie 
niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

• Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
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• Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu 
lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 

• Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 
1.4. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
  Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obiekcie. 
 Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• Przebudowa zasilania oświetlenia terenu 
• Zasilanie skrzynki przyłączeniowej autocysterny 
• Instalacja odgromowa 
• Ekwipotencjalizacja i instalacja uziemienia 

 
1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z przedmiarem robót, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane, obowiązującymi normami, "Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V „Instalacje elektryczne", Arkady, Warszawa 
1988 oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

  Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji elektrycznej do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub uzyskaniu uzasadnionej zgody 
nadzoru inwestorskiego i nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej 
instalacji. 
 
1.6. Zasilanie w energię elektryczną. 

Nowa instalacja będzie włączona z istniejącej sieci niskiego napięcia za pośrednictwem 
istniejącej RG w budynku Basenu CRR KRUS. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania. 
    Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej 
jednym z  następujących dokumentów: 

•  Kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie w przepisami o wydawaniu certyfikacji; 

• Właściwą przedmiotowo obowiązującą normą; 
• Aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono normy; 
• Certyfikat wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych 

w normie; 
• Aparaty elektryczne, osprzęt oświetleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne 

powinny  
   posiadać aprobaty techniczne producentów i znaki jakości. 

 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót elektrycznych i teletechnicznych  
 
2.3. Wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składania. 

Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, należy zachować wymagania 
dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich 
tematycznych normach i przepisach związanych z normami, oraz innymi dokumentami np. 
instrukcjami producentów. 
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   W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma 
obowiązek: 

• uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu; 
• sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i 

innymi dokumentami. 
 
 
 2.2.2. Przewody i kable. 

1. Kable aluminiowe: YAKY  4x25 mm²  750 V –zasilanie oświetlenia terenu 
2. Kable aluminiowe: YAKY  4x35 mm²  750 V –zasilanie oświetlenia terenu 

 
3. SPRZĘT. 
 

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

• Ciągnik kołowy  

• Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM  

• Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3  

• Podnośnik montanowy PHM samochodowy  

• Przyczepa do przewożenia kabli  

• Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego  

• Samochód samowyładowczy  

• Spawarka elektryczna prostownikowa 250A  

• Spawarka elektryczna transformatorowa do 500A  

• Środek łączności bezprzewodowej  

• Środek transportowy  

• Żuraw samochodowy  

 
4. TRANSPORT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 
wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.    WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania. 
 
Roboty instalacyjno elektryczne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 
- normami podstawowymi, 
- przepisami i rozporządzeniami związanymi z normami podstawowymi, 
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- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom V – 
  Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1988 – sprawdzając aktualność norm,  przepisów 
związanych i wymienionych w tym opracowaniu, 
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót, 
- przepisami bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony przeciwporażeniowej w zakresie 
obowiązującym dla 
  danego zakresu robót, 
- przedmiarem robót, 
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru inwestorskiego. 
 

5.2  Trasowanie  
 

Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z 
innymi instalacjami i urządzeniami. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – 
równoległych i prostopadłych. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie 
odbiorników oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, 
grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 
Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. Trasowanie 
powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy 
przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości 
między punktami podparcia. 
 

5.3 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  
 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować 
oraz sam rodzaj instalacji.  
 
5.4. Przejścia przez ściany i stropy i fundamenty 
 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:  
 
• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami,  
• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  
• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  
• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp.  

• przejścia przez ściany, które stanowią oddzielenia przeciwpożarowe, należy wykonywać 
w przepustach instalacyjnych o odporności ogniowej niemniejszej niż odporność 
ogniowa przegrody,  

• obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi, i inne płaszczyzny 
komunikacyjne należy chronić do wysokości 2 m, przed przypadkowymi uszkodzeniami. 
Jako osłony przed uszkodzeniem należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych itp.  

 
 
5.5. Wykucie otworów i bruzd  
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Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia. Należy 

zwrócić szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w 
pobliżu jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na 
ścianie linię po której należy wykuwać bruzdę. Do kucia bruzd używać narzędzi ręcznych i 
mechanicznych w zależności od potrzeb. Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych 
przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP. 
Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych 
zniszczeń w danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” 
pomieszczeniach należy zabezpieczyć folia malarską wszystkie miejsca przy powyższych 
robotach.  
 
5.6. Układanie przewodów i kabli w rurkach  
 
Układanie rur  

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach 
osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych 
krawędzi.  
Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 
sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:  
- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

- wkręcanie nagwintowanych końców rur,  

- wkręcanie nagrzanych końców rur.  
 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.  
 
Podejścia do odbiorników  

Podejścia instalacji do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych. 
Podejścia do odbiorników wykonane w posadzce wykonać w rurach stalowych bądź z PVC 
albo specjalnie do tego przewidzianych kanałach. Podejścia zwieszakowe stosować w 
przypadku zasilania odbiorników od góry. Podejścia zwieszakowe wykonywać jako sztywne 
bądź elastyczne, w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej 
instalacji. Do odbiorników zainstalowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach, 
podejścia należy wykonywać przewodami, ułożonymi np. na kształtownikach, w korytkach, 
drabinkach kablowych lub rurkach instalacyjnych. 
 
Przyłączanie odbiorników  
Aparaty i odbiorniki należy instalować zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta 
urządzenia. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być 
dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
elektrycznym i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
Przyłączenia odbiorników dzielimy na 2 rodzaje:  
- przyłączenia sztywne,  

- przyłączenia elastyczne.  
 
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych, prowadzonych bezpośrednio 
do odbiorników, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia te wykonuje się do 
odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i nieulegających żadnym przesunięciom. 
Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania lub przystosowane 
są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia elastyczne należy wykonywać:  
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
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-  przewodami izolowanymi jednożyłowymi, giętkimi, w rurach elastycznych,  

-  przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  
 
Wciąganie przewodów i kabli  
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 
wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 
przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad.  
 
Układanie i mocowanie przewodów  

Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.5. 
Przewody wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 
połączeń. Przewód neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w 
płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio w 
betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w 
postaci rur osłonowych. Podłoże pod przewody winno być równe. Przewody należy mocować 
do podłoża za pomocą klamerek rozmieszczonych w odstępach około 50cm , wbijając je tak, 
aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu. Do puszek wprowadzać tylko te przewody , które 
wymagają łączenia w puszce, a pozostałe prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce 
przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszki, a puszki zakryć pokrywami, lub 
inaczej zabezpieczyć przez zatynkowaniem. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z 
przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.  
 

Łączenie przewodów  
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w 

oprawach poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie 
wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą 
być narażone na naciągi oraz dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać 
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk jest przystosowany. 
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzenia 
mechanicznego przewodu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapienić 
prawidłowe przyłączenie. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) 
powinny być zabezpieczone zaprasowanymi końcówkami. W przypadku, gdy odbiorniki 
elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, ich przyłączenie do 
instalacji należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

5.7 Montaż osprzętu  
 

Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 
konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz 
kołków wstrzeliwanych.  
 
Montaż puszek instalacyjnych  
- wyciąć otwór w ścianie  

- umieścić puszkę w otworze  

- włożyć zaczepy i dociągnąć śruby w przypadku puszek przykręcanych  

- umocować puszkę za pomocą zaprawy gipsowej  
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Rury instalacyjne lub przewody wielożyłowe układane bez osłony, po wprowadzeniu 
do puszki mocuje się taśmami kablowymi. W tym celu obok każdego otworu wewnątrz puszki 
znajduje się uchwyt do taśmy. 
 

Montaż opraw oświetleniowych  
 

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować 
przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się 
mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie 
opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.  
 

5.10. Próby  
 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) 
wykonanej instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji 
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników posiadających 
aktualne atesty legalizacyjne. Należy wykonać następujące próby:  
- ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i 
dodatkowych  

- pomiar rezystancji izolacji  

- samoczynnego wyłączenia zasilania  

- sprawdzenia biegunowości  

- badanie wyłączników różnicowo-prądowych  

- pomiar uziemienia ochronnego i roboczego.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Wymagania ogólne  
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami.  
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać:  
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  

- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  
 
6.2. Oględziny instalacji elektrycznych  
 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki 
zabezpieczeń spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach, czy 
zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie 
mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowe 
czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, także wymagania norm, których 
spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są 
poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 
 
6.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  
Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do 
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zastosowania. Zastosowane środki ochrony od porażeń prądem elektrycznym powinny 
spełniać przede wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364. Ochrona 
przeciwporażeniowa obsługi oraz ochrona urządzeń i instalacji elektrycznych powinna być 
realizowana w taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń instalacji oraz 
błędnych działań i zachowań ludzi, prowadzących do powstania zagrożenia porażenia 
elektrycznego, następowało:  
- ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do wartości nie 
większych, niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach,  

- ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie wyłączenie 
uszkodzonych urządzeń.  
 
Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania może być realizowana 
przez:  
- uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pod napięciem w warunkach normalnej pracy,  

- zastosowanie bardzo niskich napięć, które nie wywołują prądów rażeniowych zagrażających 
zdrowiu i życiu, nawet przy bezpośrednim dotknięciu części czynnych przez człowieka,  

- spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie zasilania) w 
przypadku uszkodzeń powodujących pojawienia się napięcia dotyku na dostępnych częściach 
przewodzących o wartości niebezpiecznej dla zdrowia i życia,  

- ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku 
różnorodnych uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,  

- jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony.  
 
W zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci rozróżnia 
się ochronę przeciwporażeniową:  
- przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową),  

a) ochrona całkowita : izolacje, pokrywy, osłony,  

b) ochrona częściowa : przegrody, bariery, odpowiednie odległości,  

c) ochrona uzupełniająca : wyłączniki różnicowoprądowe,  

- przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową),  

a) ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania,  

- urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.) w sieciach TN,  

- urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN,  
 
a) urządzenia II klasy ochronności,  

b) separacja odbiorników,  

c) stosowanie uziemionych połączeń wyrównawczych,  

d) izolowanie stanowiska,  

- przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim,  

a) zastosowanie bardzo niskiego napięcia: SELV, PELV, FELV,  

b) ograniczenie ładunku rozładowywania kondensatorów.  
 
6.4. Ochrona przed porażeniem i skutkami cieplnymi  
Należy ustalić, czy:  
- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 
podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane,  

- rządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,  
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- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,  

- urządzenia do wytwarzania gorącej wody mają wymagane normami zabezpieczenia przed 
przegrzaniem,  

- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie 
zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur.  
 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-lEC 
60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN-lEC 60364-4-482 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa.  
 
6.5. Dobór przewodów  
 
Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie 
urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych. W tym przypadku należy sprawdzić:  
- prawidłowość odbioru parametrów technicznych „ kompatybilność i dostosowanie do 
warunków pracy urządzeń  

- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym,  

- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, różnicowoprądowych,  

- zabezpieczających przed przepięciami,  

- zabezpieczających przed zanikaniem napięcia,  

- do odłączenia izolacyjnego a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z 
dokumentacja techniczna we właściwych miejscach instalacji elektrycznej  

- prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających,  

- prawidłowość zainstalowania i .nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej, kontroli 
stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie,  

- prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, 
(selektywność) działania,  
 
- czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i 
zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone 
dopuszczalne spadki napięcia.  
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i 
sygnalizacyjnych, o których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: normy 
PN-lEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje 
elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – 
zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotycząca 
tych zagadnień, wymagań norm:  
- dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego — PN-lEC 60364-5-51 Instalacje w 
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne:  

- dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-lEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i 
sterownicza.  

- dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia — PN-lEC 60364-5-537 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia I elektrycznego. 
Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia,  
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- dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-lEC 60364-4-43 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed prądem przetężeniowym i PN-lEC 603644-473 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym.  

- Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących należy sprawdzić, czy 
instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie:  

- odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu,  

- środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego  

- wynikającym z potrzeb sterowania,  

- wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad:  

- odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych,  

- wyłączania do celów konserwacji,  

- wyłączania awaryjnego,  

- wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych.  
 
Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach PN-lEC 
60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i 
łączenia. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od  
wpływów zewnętrznych. Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań 
technicznych w zależności od warunków środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają 
wpływom. Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony 
ze względu na:  
- konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza,  

- obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję,  
- narażenie mechaniczne,  

- promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne,  

- oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące,  

- przepięcia atmosferyczne i łączeniowe,  

- kontakt ludzi z potencjałem ziemi,  

- warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem,  

- kwalifikacje osób.  
 
6.6. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych  
 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE polega 
na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów i stwierdzenia, że kolory 
zielono-żółty i niebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych.  
 
6.7. Połączenie przewodów  
 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób 
zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na 
połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na 
naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. Zaciski bez gwintowe rozłączalne do 
łączenia przewodów o przekrojach do 16mm. W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, 
błędów montażowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być 
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usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usunięcia 
usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań jest niedopuszczalne. 
 
6.8. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych  
Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz 
oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. W tym zakresie sprawdzenie 
polega na stwierdzeniu, czy:  
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się 
we właściwym miejscu,  

- obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich 
identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych,  

- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze 
znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,  

- umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie 
pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  

 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową 

jest komplet robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Wymagania ogólne  
 

Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją  
projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się 
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu robót 
elektrycznych i teletechnicznych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i 
teletechniczne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.  
 
8.2. Dokumenty odbiorowe  
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze robót są: 
-  protokoły odbioru robót zanikających  i ulegających zakryciu  
-  karty gwarancyjne  
-  wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne 
-  dokumentacja powykonawcza  
-  protokoły z pomiarów  
 
 
8.  NORMY I PRZEPISY DO STOSOWANIA. 
 
Normy:  
 
• PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe.  

• PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi.  
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• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

• PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

• PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.  

• PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.  

• PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

• PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie.  

• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  

• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

• PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  

• PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze.  

• PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 
przetwarzania danych.  

• PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
elektrycznych.  

• PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  

• PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 
Wymagania ogólne  

• PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych  

• PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich  

• PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych  

• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  

• PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa  

• PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja  

• PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe 

•  PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.  
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Inne dokumenty: 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V- 
Instalacje elektryczne,  Wydawnictwo „Arkady” 1988. 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki – WEMA 1988. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 19994 „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z 2002r.) 
• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunków 

technicznych jakim  powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej ( Dz. U. nr 81 z 1990r.)  

• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robót Budowlanych: Kod CPV 45310000-3 
– Roboty w zakresie  przewodów, montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej - Wydawnictwo SEKOCENBUD.  

 
 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o 
bieżąco obowiązujące Normy i uregulowania. 
 
 
 


