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I. KODY ZAMÓWIE� PUBLICZNYCH WG CPV 

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow�

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne 
45111240-2 Roboty w zakresie  odwadniania gruntu 
45111250-5 Badanie gruntu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112310-1 Podsypywanie gleby 
45112500-0 Usuwanie gleby 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
45122000-8 Próbne wykopy 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz roboty w 
zakresie in	ynierii l
dowej   i wodnej

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 

dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, ci�gów komunikacyjnych i  linii energetycznych 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane zwi�zane z budow� ruroci�gów 
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia ruroci�gów 
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie ruroci�gów 
45231112-3 Instalacja ruroci�gów 
45231113-0 Poziomowanie ruroci�gów 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów do odprowadzania �cieków 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodoci�gów 
45232150-8 Roboty w zakresie ruroci�gów do przesyłu wody 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji �ciekowej 
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie ruroci�gów wody �ciekowej 
45232420-2 Roboty w zakresie �cieków 
45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów �ciekowych 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów do odprowadzania �cieków 
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drogi podrz�dnych 
45233200-1 Roboty w zakresie ró�nych nawierzchni 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj�tkiem dróg 
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i �cie�ek ruchu pieszego 
45236000-0     Wyrównywanie terenu 
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni 
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

45500000-2  Wynajem maszyn i urz
dze� wraz z obsług
 operatorsk
 do prowadzenia 
                      robót z zakresu budownictwa oraz in	ynierii wodnej i l
dowej

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsług� operatorsk�
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II.CZ��� OGÓLNA  ST-00 

1. WST�P 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj
cego 
Inwestycja: 
Budowa oczyszczalni �cieków o przepustowo�ci Q�r = 13m3/d w miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle, gmina Baborów. 

Zamawiaj�cy: 
Gmina Baborów 
ul. D�browszczaków 2a, 48-120 Baborów   

1.2. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem zadania jest budowa oczyszczalni �cieków bytowych o przepustowo�ci Q�r d= 13m3/d wraz z 
infrastruktur� towarzysz�ca dla miejscowo�ci Czerwonków –Osiedle, gmina Baborów , obr�b 0003, działka nr 29/50.  

Zestawienie obiektów projektowanych:  
– zbiornik oczyszczalni (ZB) z wydzielon� komor� retencyjn� (KR), komor� reaktora biologicznego (KB) 

oraz komora stabilizacji osadu (KO) 
– przepompownia �cieków z krata koszow� (PK) 
– komora technologiczna (KT) 
– wylot �cieków oczyszczonych 
– kanalizacja sanitarna (grawitacyjna i tłoczna) wraz ze studzienk� kanalizacyjn� ( studnia rozpr��na SR) 
– przewody powietrza 
– kable energetyczne i sterownicze  
– dojazd do oczyszczalni 
– nawierzchnia utwardzona w obr�bie  oczyszczalni. 
– ogrodzenie 
– zagospodarowanie terenu, zazielenienie 

Dane techniczne obiektów budowlanych i liniowych, zestawienie powierzchni poszczególnych cz��ci 
zagospodarowania terenu: 

• oczyszczalnia �cieków 
 Zbiornik(ZB)  z wydzielon� komor� retencyjn� (KR), komora reaktora biologicznego (KB) , komor�
  stabilizacji osadu. (KO) 
  

- �rednica wewn�trzna zbiornika      2,60 m       
 - długo�	 nominalna zbiornika      8,50 m          
- powierzchnia zabudowy (cz��	 podziemna)  25,57 m2 

• pompownia �cieków z krata koszow
 – studnia z kr�gów betonowych   
- �rednica wewn�trzna      1,50 m 
- wysoko�	 całkowita      3,53 m        

  - powierzchnia zabudowy      2,54 m2 

• komora technologiczna 
 - �rednica wewn�trzna      2,50 m 
 - wysoko�	 całkowita      2,80m 
 - powierzchnia zabudowy      6,15 m2

  
• wylot �cieków 
�rednica         1,2 m 

• Poł
czenia mi�dzyobiektowe 
kanalizacja sanitarna : 

  - grawitacyjna  
 250x6,2mm PVC, klasy N SDR41 ∼ 39,0m 
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  - grawitacyjna  
 200x4,9mm PVC, klasy N SDR41 ∼ 10,5m 
  - tłoczna  
63x3,8mm PE100 SDR17 ∼ 2,0m 
  - tłoczna  
50x3,0mm PE100 SDR17 ∼ 13.0m 
  - studzienka rozpr��na 
1000mm   1szt. 
  - studzienka z zaworem zwrotnym  
1000mm 1szt. 
  - studzienka S1,S2,S3 a 
1000mm   3szt. 

 przewody powietrza: 
− długo�	 przewodów �48,3 x 3,25 mm  stal    ∼ 11,0 m 
− długo�	 przewodów �42,4 x 3,25 mm  stal13 m  ∼ 3,5m 

• przewody elektroenergetyczne (kable) i sterownicze oczyszczalni �cieków 
 - moc przył�czeniowa        9,16 kW 

• drogi 
 - uwałowana nawierzchnia szutrowa    93,0  m3 

• chodniki 
 - powierzchnia        35 m2

• stanowisko na kontenery z odpadami    6 m2

• ziele�          169,5 m2

Zakres i rodzaj robót : 
– roboty przygotowawcze 
– roboty ziemne 
– roboty betonowe i �elbetowe 
– roboty izolacyjne 
– poł�czenia mi�dzyobiektowe (kanalizacja sanitarna i przewody powietrza) 
-    sie	 i instalacja  elektryczna
– zagospodarowanie terenu  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz
cych i robót tymczasowych 
– wycinka drzew i krzaków 
– Likwidacja i przebudowa istniej�cego odcinka kanalizacji sanitarnej (od projektowanej studzienki S1 do 

wł�czenia do istniej�cego kolektora kd500) dł. ok.70m 

1.4. Informacja o terenie budowy    
Planowana inwestycja zlokalizowana b�dzie w miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle gmina Baborów 

na działce nr 29/50 , obr�b 0003.
Dojazd do oczyszczalni przewiduje si� drog� na działce nr 44/1.
Odbiornikiem �cieków oczyszczonych b�dzie zarurowany rów melioracyjny.
W chwili obecnej działka jest zaro�ni�ta przez krzaki i chwasty.   
W granicach projektowanego ogrodzenia budowanej oczyszczalni rosn� pojedyncze  drzewa, których wycinka nie 
podlega zgłoszeniu zgodnie z Ustawa o ochronie przyrody 

Nie przewiduje si� istotnej zmiany ukształtowania istniej�cego terenu. Zachowuje si� istniej�cy spadek terenu 
skierowany w kierunku północno-wschodnim .  

Teren, na którym zaprojektowano oczyszczalni� �cieków nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega 
ochronie na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (zał. 1). Na terenie tym nie wyst�puj�
formy przyrody podlegaj�ce ochronie. 
Omawiana inwestycja jest zlokalizowana na obszarze nie obj�tym eksploatacj� górnicz�. 
W pobli�u planowanej inwestycji nie wyst�puje zabudowa mieszkaniowa (najbli�sza ok. 150m od planowanej 
inwestycji). 
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1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Ogólne wymagania dotycz
ce organizacji robót budowlanych.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�	 wykonania robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na terenie 

budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami 
zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odst�pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
projektanta i zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. 

Przekazanie placu budowy 
Zamawiaj�cy przeka�e Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre�lonym w umowie o wykonanie 

robót.  
Zamawiaj�cy wska�e oznaczone na planie zagospodarowania terenu instalacje i urz�dzenia podziemne i naziemne 

oraz  przyj�ty reper roboczy. 
Zamawiaj�cy wska�e dost�p do wody, energii elektrycznej. 
Zamawiaj�cy okre�li zasady wej�cia pracowników oraz wjazdu pojazdów i sprz�tu Wykonawcy na teren budowy. 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi�zuj�cych przepisów oraz powinien zapewni	 ochron�

własno�ci publicznej i prywatnej. Istniej�ce w terenie instalacje podziemne (kable, ruroci�gi, sieci) powinny by	
wskazane Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy. 

Wykonawca jest zobowi�zany do szczegółowego oznaczenia wskazanych elementów, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem, a tak�e do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wła�ciciela instalacji, je�eli zostan�
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urz�dzeniach nadziemnych  
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 

 1.7. Wymagania dotycz
ce ochrony �rodowiska 
Wykonawca b�dzie podejmował wszystkie niezb�dne działania, aby stosowa	 si� do przepisów i normatywów z 

zakresu ochrony �rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. B�dzie unikał szkodliwych działa�, szczególnie w 
zakresie zanieczyszcze� powierza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla �rodowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalno�ci� przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 1.8. Warunki bezpiecze�stwa pracy i ochrona przeciwpo	arowa na budowie  
Wykonawca jest zobowi�zany wykluczy	 prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia i nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budow� i b�dzie utrzymywał wyposa�enie konieczne dla zapewnienia bezpiecze�stwa, a 

tak�e zapewni wyposa�enie w urz�dzenia socjalne oraz odzie� wymagana dla personelu zatrudnionego na placu 
budowy. 

Kierownik budowy jest zobowi�zany sporz�dzi	 lub zapewni	 sporz�dzenie (przed rozpocz�ciem budowy) planu 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ na podstawie „Informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia” sporz�dzonej przez projektanta. Plan BIOZ nale�y opracowa	 zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, uwzgl�dniaj�c równie� wymagania okre�lone w 
rozporz�dzeniach: Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003r (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpiecze�stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze�nia 
1997r (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

Wykonawca zapewni wyposa�enie budowy w podstawowy sprz�t ga�niczy: 
– Ga�nic� proszkow� o masie min. 5 kg 
– Koc ga�niczy  

1.9. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca b�dzie zobowi�zany do: 
– przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiaj�cemu projektu zagospodarowania 

placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 
– ogrodzenia ( lub wygrodzenia fragmentu terenu) i utrzymania porz�dku na placu budowy, 
– wła�ciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów  

i elementów budowlanych, 
– utrzymywania w czysto�ci dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie  

w okresie wywozu ziemi z wykopów. 
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1.11. Okre�lenia podstawowe 
Certyfikat zgodno�ci – jest to dokument wydany przez notyfikowan� jednostk� certyfikuj�c�, potwierdzaj�cy, �e 

wyrób i proces jego wytwarzania s� zgodne ze zharmonizowan� specyfikacj� techniczn�. 
Deklaracja zgodno�ci – o�wiadczenie producenta lub jego upowa�nionego przedstawiciela, stwierdzaj�ce na jego 

wył�czn� odpowiedzialno�	, �e wyrób jest zgodny ze zharmonizowan� specyfikacj� techniczn�. 
Dokumentacja projektowa – jest to dokumentacja słu��ca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budow�. 
Składa si� na ni�: 

– projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu + Projekt architektoniczno-budowlany + Informacja 
BIOZ) 

– projekty wykonawcze 
– przedmiary robót 
Dokumentacja powykonawcza – jest to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami  

w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a tak�e geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobuj�ca ocen� techniczna zdatno�ci produktu do u�ycia, 
dokonan� w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy u�yciu własnej charakterystyki 
produktu oraz okre�lonych warunków jego zastosowania i u�ycia. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporz�dkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci 
uzbrojenia terenu, a tak�e informacje o podmiotach władaj�cych sieci�. 

Geodezyjne czynno�ci w budownictwie – polegaj� na: 
– inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, 
– opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
– geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu tych punktów i punktów 

wysoko�ciowych (reperów), 
– geodezyjnej obsłudze budowy i monta�u obiektu budowlanego, 
– pomiarach przemieszcze� obiektu i jego podło�a oraz odkształce�, 
– geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegaj�cych zakryciu, 
– pomiarze stanu wyj�ciowego obiektów wymagaj�cych w trakcie u�ytkowania okresowego badania 

przemieszcze� i odkształce�. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynno�ci zmierzaj�cych do okre�lenia 

przydatno�ci gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podło�a gruntowego 
wykonywanych w terenie i laboratorium. 

Grupy, klasy, kategorie robót – nale�y przez top rozumie	 grupy, klasy, kategorie okre�lone w rozporz�dzeniu w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówie� (Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadaj�ca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyk�
zawodow� oraz uprawnienia budowlane, wykonuj�ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie��c�
kontrol� jako�ci i ilo�ci wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikaj�cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz�dze� technicznych, jak równie� przy odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawc� urz�dze�
technicznych, okre�laj�ca rodzaj kolejno�	 lub współzale�no�	 czynno�ci obsługi, przegl�dów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkuj�cych ich efektywne i bezpieczne u�ytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) 
jest równie� składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania – oznaczaj� wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełni	 roboty budowlane. 

Normy europejskie – oznaczaj� normy przyj�te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilo�ci w przypadku 
zmiany parametrów przyj�tych w przedmiarze robót, albo obliczenia warto�ci robót dodatkowych, nie obj�tych 
przedmiarem. 

Odbiór cz��ciowy -  nieformalna nazwa odbioru robót ul�gaj�cych zakryciu i zanikaj�cych,  
a tak�e dokonywanie prób i sprawdze� instalacji, urz�dze� technicznych i przewodów. Odbiorem cz��ciowym nazywa 
si� tak�e odbiór cz��ci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadaj�cym si� do u�ytkowania, przed zgłoszeniem 
do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór ko�cowy”. 
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Odbiór gotowego obiektu budowlanego -  formalna nazwa czynno�ci, zwanych te� „odbiorem ko�cowym”, 
polegaj�cym na protokolarnym przyj�ciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osob� lub 
grup� osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie b�d�c� inspektorem 
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si� po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 
zako�czenia robót budowlanych, ł�cznie z zagospodarowaniem i uporz�dkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych  
w kolejno�ci technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj�cych 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilo�ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s� mo�liwe do odebrania pod wzgl�dem ilo�ci i 
wymogów jako�ciowych oraz uwzgl�dniaj� przyj�ty stopie� scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówie� -  jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na 
potrzeby zamówie� publicznych. Składa si� ze słownika głównego oraz słownika uzupełniaj�cego. Obowi�zuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej.  
Polskie Prawo zamówie� publicznych przewidziało obowi�zek stosowania klasyfikacji CPV pocz�wszy od dnia akcesji 
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 

Wyrób handlowy – nale�y przez to rozumie	 wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
poł�czeniu stanowi�cym integralna cało�	 u�ytkow�. 

Zarz�dzaj�cy realizacja umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okre�lona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarz�dzaj�cym, wyznaczona przez zamawiaj�cego, upowa�niona do nadzorowania realizacji robót 
i administrowania umow� w zakresie okre�lonym  
w udzielonym pełnomocnictwie.     

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotycz
ce wła�ciwo�ci materiałów i wyrobów 
Przy wykonaniu robót mog� by	 stosowane wył�cznie wyroby budowlane o wła�ciwo�ciach u�ytkowych 

umo�liwiaj�cych prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymaga�
podstawowych okre�lonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie, jak równie� by	 zgodne z  wymaganiami okre�lonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawi	 inspektorowi nadzoru inwestorskiego na jego �yczenie, szczegółowe 
informacje o �ródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urz�dze� przewidywanych do realizacji robót – 
wła�ciwie oznaczonych, posiadaj�cych certyfikat na znak bezpiecze�stwa, certyfikat zgodno�ci, deklaracj� zgodno�ci z 
Polsk� Norm�, a tak�e inne prawnie okre�lone dokumenty. Kierownik budowy jest obowi�zany przez okres 
wykonywania robót budowlanych przechowywa	 dokumenty stwierdzaj�ce podstaw� ich wykonania, a tak�e 
o�wiadczenia dotycz�ce wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  

Je�eli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalaj�ce na korzystanie z tego 
�ródła oraz okre�laj�ce parametry techniczne tego materiału.  

2.2. Wymagania szczegółowe zwi
zane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem, 
kontrol
 jako�ci materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni wła�ciwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca 
składowania powinny by	 okre�lone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urz�dzenia powinny by	 dost�pne inspektorowi nadzoru  
w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Przed wbudowaniem dłu�ej składowanych materiałów, elementów budowlanych  
i urz�dze� konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.   
Materiały nale�y przechowywa	  w opakowaniach oryginalnych je�li takie s� lub np.  na paletach i w taki sposób, aby 
chroni	 przed uszkodzeniami mechanicznymi, umo�liwi	 ich transport i składowanie. 
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2.3.  Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie   
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane  

i urz�dzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom okre�lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym u�yciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak�e o 
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodno�ci. 

2.4.  Materiały nie odpowiadaj
ce wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawc� na plac budowy, które nie uzyskały akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by	 niezwłocznie usuni�te z placu budowy. W uzasadnionych 
przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego,  
w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiaj�cym (inwestorem) mo�e pozwoli	 Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadaj�cych wymaganiom okre�lonym w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urz�dzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełn�
odpowiedzialno�	 techniczn� i kosztow�. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�eli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduj� wariantowe stosowanie materiałów i 

elementów budowlanych oraz urz�dze� w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiaj�cym podejmie odpowiedni� decyzj�. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element 
budowlany lub urz�dzenie) nie mo�e by	 ponownie zmieniany bez jego zgody.  

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania takiego sprz�tu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�	
wykonywanych robót. 
Sprz�t powinien by	 zgodny z wymaganiami okre�lonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla 
konkretnych rodzajów robót. 
W przypadku braku odpowiednich ustale� w specyfikacjach technicznych niezb�dna jest akceptacja sprz�tu przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Je�eli w specyfikacjach technicznych przewidziano mo�liwo�	 wariantowego 
u�ycia sprz�tu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprz�tu. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie 
sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny i urz�dzenia nie gwarantuj�ce realizacj� umowy lub kontraktu mog� by	
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.   

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE �RODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania tylko takich �rodków transportu, które b�d� okre�lone w projekcie 
organizacji robót oraz jakie nie wpłyn� niekorzystnie na stan i jako�	 transportowanych materiałów. 
�rodki transportu powinny odpowiada	 wymaganiom okre�lonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, je�eli 
gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urz�dze� wyposa�enia specjalistycznego sprz�tu transportowego. 

4.1.  Transport poziomy 
Wykonawca b�dzie u�ywał tylko takich �rodków transportu poziomego, jakie nie spowoduj� uszkodze�

przewo�onych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urz�dze�.  
Liczba i rodzaj �rodków transportu b�d� okre�lone w projekcie organizacji robót. Powinny one zapewni	 prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.    

4.2. Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania �rodków transportu pionowego ustalonych  

w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustale� �rodki te Wykonawca ustala  
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wybór �rodków transportu pionowego (d�wigi, �urawie i inne) wymaga szczególnej staranno�ci przy realizacji robót w 
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów.  
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5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotycz
ce wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� lub kontraktem, za ich zgodno�	 z 

dokumentacj� projektow� i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarz�dzaj�cego dotycz�ce akceptacji wyboru materiałów, 
elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprz�tu i innych ustale� odnosz�cych si� do wykonywanych robót 
b�d� oparte na wymaganiach okre�lonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i normach. 
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego b�dzie brał pod uwag� wyniki bada� materiałów  
i robót, uwzgl�dni rozrzuty wyst�puj�ce przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki bada� naukowych oraz inne 
czynniki, które maj� wpływ na rozwa�any problem. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy b�d� spełnione nie pó�niej ni� w 
wyznaczonym terminie pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

5.2. Czynno�ci geodezyjne na budowie 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacj� projektow�  wytyczenie w planie 

wszystkich projektowanych obiektów przez uprawnionego geodet�. Wykonawca zabezpieczy sie	 punktów 
odwzorowania zało�on� przez geodet�. 

 Nast�pstwa bł�du popełnionego przez Wykonawc� w wytyczeniu obiektu b�d� poprawione przez Wykonawc� na 
własny koszt. Wykonawca zapewni uprawnionego geodet�, który w razie potrzeby b�dzie słu�ył pomoc� inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rz�dnych wyznaczonych przez Wykonawc�. Sprawdzenie 
wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich 
dokładno�	. 

5.3. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowi�zany do likwidacji placu budowy i pełnego uporz�dkowania terenu wokół budowy. 

Uporz�dkowanie terenu wokół budowy stanowi wymóg okre�lony przepisami administracyjnymi o porz�dku.   

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jako�ci 
Wykonawca jest odpowiedzialny za  pełn� kontrol� robót, jako�	 materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system 
kontroli oraz mo�liwo�ci pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowi�zków Wykonawcy nale�y 
przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy opracowania 
pt. Program zapewnienia jako�ci. Opracowanie to powinno składa	 si� z dwóch cz��ci: 

Cz��	 ogólna powinna okre�la	: 
– system (sposób i procedur�) kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 
– wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub wytypowanego 

do wykonania bada� zleconych przez wykonawc�), 
– sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia 

mechanizmów steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym,  

– sposób i form� przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarz�dzaj�cemu 
realizacja umowy. 

Cz��	 szczegółowa dla ka�dego asortymentu robót powinna podawa	: 
– wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  wyposa�eniem w 

mechanizmy do sterowania, 
– wykaz urz�dze� pomiarowo – kontrolnych, 
– sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
– urz�dzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
– sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo�	 bada�, pobierania próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz�dze�) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i elementów 
budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, 

– sposób post�powania z materiałami robotami nieodpowiadaj�cymi wymaganiom umowy. 
  
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowi�zany do opracowania programu i planu 

zapewnienia jako�ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  
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Wykonawca b�dzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� gwarantuj�c�, �e roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania 
co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, 
kiedy rodzaj ilo�	 bada� nie zostały okre�lone w szczegółowych specyfikacjach, zostan� one ustalone przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Je�eli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego �wiadectwa, �e 
wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj ja wa�na legalizacj� i odpowiadaj� wymaganiom norm 
okre�laj�cych procedur� bada�. Inspektor nadzoru inwestorskiego b�dzie miał nieograniczony dost�p do pomieszcze�
laboratoryjnych w celu dokonania ich inspekcji. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawc� wykonania bada� do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru mo�e 
wymaga	 dokumentów potwierdzaj�cych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych bada�.   

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki do bada� b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by	 z jednakowym prawdopodobie�stwem 
wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego b�dzie miał mo�liwo�	 udziału w pobieraniu próbek. 

6.3. Badania i pomiary 
  Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 

obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, mo�na stosowa	
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego wyniki bada�. 
Wykonawca b�dzie przekazywa	 inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami bada� jak 
najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w Programie zapewnienia jako�ci.   

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowa�niony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania 

materiałów u �ródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelk� potrzebn� pomoc w tych czynno�ciach. 
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca b�dzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, 
które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te z własnej 
woli. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci z normami lub aprobatami technicznymi koszty tych dodatkowych bada�
pokrywa Wykonawca. W przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiaj�cy. 
Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego b�d�
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.  

6.5. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje: 
– pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, 
– dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metod� monta�u tak�e dziennik monta�u, 
– protokoły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, 
– operaty geodezyjne, 
– ksi��k� obmiarów robót, 
– certyfikaty na znak bezpiecze�stwa, deklaracje zgodno�ci z Polska Norm� lub aprobaty techniczne, 

protokoły konieczno�ci dotycz�ce robót dodatkowych  
i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowi�zany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wła�ciwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udost�pniania do wgl�du przedstawicielom uprawnionych organów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi
	ki obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru robót dotycz� umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót 

b�dzie okre�la	 faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacj� projektow� i specyfikacj� techniczn� w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nast�pi	 na co najmniej 3 
dni przed tym terminem. 
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Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane s� do ksi��ki obmiarów. Ksi��ka obmiarów jest niezb�dna do udokumentowania 
wykonanych robót ulegaj�cych zakryciu lub zanikaj�cych, robót rozbiórkowych oraz zwi�zanych z remontami, 
modernizacj� lub przebudow� obiektów budowlanych. 
Jakikolwiek bł�d lub opuszczenie (przeoczenie) w ilo�ciach podanych w przedmiarze lub  
w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych 
bł�dów lub pomini�tych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wyst�pienia Wykonawcy i akceptacji przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu 
z Zamawiaj�cym, je�eli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowiła inaczej. Obmiaru wykonanych robót 
dokonuje kierownik budowy.  

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów  
– Długo�ci b�d� podawane w [m] 
– Obj�to�ci b�d� wyliczane w [m3] 
– Powierzchnie b�d� podawane w [m2] 
– Sprz�t i urz�dzenia w [szt.] 
Przy podawaniu długo�ci, obj�to�ci i powierzchni stosuje si� dokładno�	 do dwóch znaków po przecinku. 
Ilo�ci, które maj� by	 obmierzane wagowo, b�d� podawane w kilogramach lub tonach. 

7.3. Urz
dzenia i sprz�t pomiarowy 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy b�d� dostarczone przez wykonawc�. Je�eli wymagaj� one bada� atestuj�cych, to 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wa�ne �wiadectwa. 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w nale�ytym stanie przez cały okres 
trwania robót. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagaj� akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. 

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów  
Obmiary nale�y przeprowadza	 przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a  tak�e w 

przypadku wyst�puj�cej dłu�szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj�cych nale�y przeprowadza	 w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegaj�cych zakryciu 
przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami do ksi��ki obmiarów, 
wzgl�dnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.   

8. ODBIÓR ROBOT BUDOWLANYCH 

8.1.Rodzaje odbiorów 
Wyst�puj� nast�puj�ce rodzaje odbiorów: 
– Odbiór cz��ciowy 
– Odbiór etapowy 
– Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu 
– Odbiór ko�cowy 
– Odbiór po okresie r�kojmi 
– Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
Ponadto wyst�puj� nast�puj�ce odbiory: 
– Przewodów kominowych 
– Instalacji i urz�dze� technologicznych 
– Rozruch technologiczny 

8.2. Odbiór robót ulegaj
cych zakryciu lub zanikaj
cych 
Do podstawowych obowi�zków Wykonawcy nale�y zgłoszenie inwestorowi do odbioru robót ul�gaj�cych 

zakryciu lub zanikaj�cych. Odbiór ten polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegn� zakryciu. Odbiór taki b�dzie przeprowadzony  
w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Gotowo�	 danej 
cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urz
dze� technicznych 
Przy dokonywaniu bada�, prób i odbiorów nale�y uwzgl�dni	 zasady odbioru zawarte  

w odpowiednich Polskich Normach oraz „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” lub innych 
publikacjach technicznych. 

W obiektach kubaturowych powinny one obejmowa	: 
– Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) 
– Instalacje wewn�trzne w obiekcie budowlanym i zewn�trzne na działce budowlanej (kanalizacyjne, 

wodoci�gowe, elektroenergetyczne, o�wietleniowe, sygnalizacyjno - alarmowe, odgromowe inne)  

8.4. Odbiór cz��ciowy i odbiór etapowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót (np. stan zerowy, stan surowy 

zamkni�ty).   
Odbiór etapowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci cz��ci robót stanowi�cych z reguły cało�	 techniczn�. Podział 

budowy na odcinki lub etapy kwalifikuj�ce si� do odbiorów etapowych dokonuje si� w czasie projektowania 
organizacji robót.  

Roboty do odbioru cz��ciowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

8.5. Odbiór ko�cowy 
 Odbiór ko�cowy przeprowadza si� w trybie i zgodnie z warunkami okre�lonymi w umowie  

o wykonanie robot budowlanych. 
Odbioru ko�cowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego, w obecno�ci inspektora nadzoru i 

Wykonawcy, sporz�dzaj�c protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usuni�cia przez 
Wykonawc�. 
W czasie odbioru Komisja zapoznaje si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów zanikaj�cych i ulegaj�cych 
zakryciu, a tak�e z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urz�dze� technicznych i technologicznych.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisj� niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniaj�cych, Komisja mo�e przerwa	 swoje czynno�ci i ustali	 nowy termin odbioru ko�cowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisj�, �e jako�	 wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
nieznacznie od wymaga� okre�lonych w dokumentacji projektowej  
i specyfikacj� techniczn� (z uwzgl�dnieniem tolerancji) i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwało�	
Komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�	 wykonanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w 
umowie lub kontrakcie.     

8.6. Odbiór po okresie r�kojmi 
Pod koniec okresu r�kojmi Zamawiaj�cy lub wła�ciciel obiektu organizuje odbiór „po okresie r�kojmi”. Odbiór 

taki wymaga przygotowania nast�puj�cych dokumentów: 
– Umowy o wykonanie robót budowlanych, 
– Protokołu odbioru ko�cowego obiektu, 
– Dokumentów potwierdzaj�cych usuni�cie wad zgłoszonych w trakcie odbioru ko�cowego obiektu (je�eli 

były zgłoszone wady), 
– Dokumentów dotycz�cych wad zgłoszonych w okresie r�kojmi oraz potwierdzenia usuni�cia tych wad, 
– Innych dokumentów niezb�dnych do przeprowadzenia czynno�ci odbioru. 

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robót zwi�zanych  

z usuni�ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ko�cowym lub przy odbiorze po okresie r�kojmi oraz ewentualnych 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urz
dze�
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji projektowej 

umo�liwiaj�cej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Wykonawca dostarczy przed zako�czeniem robót, po 2 egz. instrukcji obsługi, eksploatacji  

i konserwacji dla ka�dego urz�dzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten 
powinien by	 uwzgl�dniony w umowie na dostaw� urz�dze� lub wykonanie robót. 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowi�zany przygotowa	 nast�puj�ce dokumenty:   
– O�wiadczenie kierownika budowy o zgodno�ci wykonania obiektu budowlanego  

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow�, o doprowadzeniu do nale�ytego stanu i 
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porz�dku terenu budowy, a tak�e - w razie korzystania - z ulicy, s�siedniej nieruchomo�ci, budynku lub 
lokalu, 

– Dokumentacj� powykonawcz�, tj. dokumentacj� projektow� (projekt budowlany, projekty wykonawcze, 
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

– Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. 
uzupełniaj�ce lub zamienne), 

– Recepty i ustalenia technologiczne,  
– Dziennik budowy, dziennik monta�u i ksi��ka obmiarów (oryginały) 
– Wyniki bada� kontrolnych oraz bada� laboratoryjnych, zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i Programem zapewnienia jako�ci, 
– Protokoły odbiorów cz��ciowych, etapowych, robót ul�gaj�cych zakryciu i zanikaj�cych,  
– Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpiecze�stwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia 
jako�ci, 

– Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych inwestycji np. przeło�enie instalacji 
podziemnych oraz protokoły przekazania tych robót wła�cicielom instalacji, 

– Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu 
– Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zasady rozliczania i płatno�ci za wykonane roboty zostan� okre�lone w umowie na wykonanie robót budowlanych 
zwartej pomi�dzy Inwestorem i Wykonawc�.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa została opracowana przez: 

Przedsi�biorstwo Wielobran�owe „Eneko” Sp. z o.o.  
ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice  
tel.(032) 234 54 45 

jest to: 
1. Budowa lokalnej oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle 
   Projekt budowlano-wykonawczy   nr arch. proj. 488/11-03  Opracowanie wielobran�owe 

10.2. Normy i akty prawne 
1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z pó�niejszymi 

zmianami). 
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

pó�niejszymi zmianami). 
4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z 

pó�niejszymi zmianami; 
5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 

r.) wraz z pó�niejszymi zmianami; 
6. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre�lenia metod  

i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalno – u�ytkowym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 130, poz. 1389); 

7. Rozporz�dzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie okre�lenia szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072); 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony �rodowiska (Tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 129 poz. 902, z 
pó�n. zmianami). 
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9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z pó�n. 
zmianami). 

10. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.  (Tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 62, poz. 628 z pó�n. zmianami); 
11. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 08.07.2004 r w sprawie warunków, jakie nale�y spełni	 przy 

wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska 
wodnego; 

12. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r w sprawie bezpiecze�stwa 
i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz.437); 

14. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 

15. Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze�stwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2002 r); 

16. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz�cej 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

17. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133) z pó�n. zmianami; 

18. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada	 budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690) z pó�n. zmianami; 

19. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony 
zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz.953) z pó�n. zmianami; 

20. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno�ci 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.2041); 

21. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 2001 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urz�dze� technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. 
U. Nr 118, poz. 1263); 

22. Inne przepisy nie wyszczególnione, a maj�ce bezpo�redni wpływ na realizowane zadanie, które wykonawca uzna 
za konieczne do stosowania.  

III. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  ST-01 

  1. WST�P 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych zwi�zanych z  budow� oczyszczalni �cieków z infrastruktur� towarzysz�c� o przepustowo�ci 13 
m3/d dla miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle, gmina Baborów. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce przygotowanie placu budowy 

i wykonanie prac towarzysz�cych i robót tymczasowych. wyst�puj�cych w obiekcie obj�tym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodz� prace przy: 
• wyznaczenie reperów roboczych i ich zastabilizowanie 
• ogrodzenie terenu budowy 
• wyznaczenie osi studni kanalizacyjnych, pompowni 
• wyznaczenie trasy przył�czy elektroenergetycznych ,przewodów kanalizacyjnych, powietrza 
•  naniesienie punktów wysoko�ciowych.  



�����������

	
���������

����������	
������

������������

Budowa lokalnej oczyszczalni �cieków  
w miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle 

Specyfikacja techniczna wykonania 
 i odbioru robót budowlanych 

���������

��	�����	��

sierpie� 2011 

   

•  wycinka drzew i krzaków, usuni�cie warstwy humusu 
• roboty rozbiórkowe (likwidacja i przebudowa istniej�cego odcinka kanalizacji sanitarnej) 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe u�yte w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi Polskimi Normami i Ogóln�

Specyfikacj� Techniczn�. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�	 wykonania robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na terenie budowy, 
u�yte metody oraz za ich zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odst�pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

1.5.1. Wymagania szczegółowe dla prac rozbiórkowych
Prace rozbiórkowe prowadzi	 pod nadzorem osób posiadaj�cych stosowne uprawnienia budowlane. 
Roboty wykonywane przy zastosowaniu technologii udarowej nale�y wykonywa	 z zachowaniem maksymalnej 
ostro�no�ci, przestrzegaj�c przepisów bhp 
Odpady uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych – stanowi� własno�	 Wykonawcy. 
Elementy pochodz�ce z rozbiórki nale�y na bie��co segregowa	, składowa	 w wydzielonych i zabezpieczonych do tego 
celu przez Wykonawc� pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nast�pnie sukcesywnie wywozi	. Odzyskany złom 
stalowy nale�y odsprzeda	 w punkcie złomu. Pozostały gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla �rodowiska uzyskane w 
wyniku robót rozbiórkowych nale�y wywie�	 na najbli�sze wysypisko �mieci. Materiały nie podlegaj�ce przyj�ciu na 
wysypisko odpadów nale�y przekaza	 do zakładu utylizacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz
ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz� by	 zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mog� by	 stosowane wyroby budowlane spełniaj�ce warunki okre�lone w: 

–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 
pó�niejszymi zmianami). 

–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

pó�niejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporz�dzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz
ce materiałów 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych materiały nie wyst�puj�. 
Przy wycince drzew i krzaków oraz usuni�ciu warstwy humusu materiały nie wyst�puj�. 
Przy prowadzeniu prac geodezyjnych stosuje si�: 

Paliki geodezyjne  

Paliki stosowa	 do utrwalenia punktów lokalizacyjnych osi głównych obiektów.  
Do oznaczenia lokalizacji głównych osi obiektu stosowa	 paliki z suchego drewna o wymiarach 30 x 30 mm i 
wysoko�ci 30- 40 cm ostrzone maszynowo.  
Repery robocze stabilizowa	 w odległo�ci bezpiecznej poza obrysem wykopu i przewidywanych robót 
budowlanych palikami o długo�ci powy�ej 1,0 m, tak aby uniemo�liwi	 zniszczenie repera.  
Gwo�dzie pomiarowe  

Gwo�dzie pomiarowe – do wyznaczania punktów wysoko�ciowych i oznakowania osi obiektów w nawierzchniach 
asfaltowych lub chodnikach. Do oznakowania stosowa	 gwo�dzie wykonane ze stali hartowanej i ocynkowanej. 
Farba do markowania znaków 

Do markowania palików oraz gwo�dzi pomiarowych stosowa	 farb� w aerozolu – kolor farby powinien w 
wyra�ny sposób znakowa	 wytyczone punkty 

Przy  
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2.3. Materiały pomocnicze 
Rozbiórki obiektów budowlanych wymaga	 mog� b�d� wykonania ogrodze� zabezpieczaj�cych oraz 

oznakowania prowadzonych robót. Materiały u�yte do wykonania powy�szych robót winny uzyska	 akceptacj�
Inspektora. 

. 

2.4. Grunt do zasypania wykopów 
Grunt do zasypania powinien by	 gruntem przydatnym do budowy nasypów. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.. 

3.2.  Sprz�t niezb�dny do wykonania robót 

Roboty geodezyjne 

Do wytyczenia trasy, wysoko�ciowego usytuowania punktów oraz wykonania geodezyjnej  dokumentacji 
powykonawczej stosowany b�dzie nast�puj�cy sprz�t: 
− Teodolit; 
− Niwelator; 
− W�gielnica; 
− Dalmierz; 
− Szpilki stalowe; 
− Ta�my stalowe; 
− Tyczki pomiarowe; 
− Łaty pomiarowe. 
Stosowany sprz�t powinien gwarantowa	 uzyskanie ��danej dokładno�ci pomiaru. Przy tego typu pracach 

dokładno�	 pomiaru powinna wynosi	 1 cm 

Wycinka drzew i krzaków, usuni�cie warstwy humusu 
Wycink� drzew i krzaków mo�na prowadzi	 przy u�yciu sprz�tu r�cznego lub mechanicznie (kosy spalinowe, 

piły, siekiery,  szpadle )oraz specjalistycznych maszyn przeznaczonych do karczowania , spycharki, koparki. 
Roboty zwi�zane z usuwaniem humusu mog� by	 wykonywane r�cznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne mo�na wykonywa	 przy u�yciu dowolnego sprz�tu. : koparki, ładowarki, spycharki, samochody 

wywrotki, szpadle, łopaty itp. 

Roboty rozbiórkowe (likwidacja istniej
cego odcinka kanalizacji) 
Roboty mo�na wykona	 r�cznie lub przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu : drobny sprz�t i narz�dzia r�czne, 

koparka, młot pneumatyczny, palniki acetylenowe itp. 
Sprz�t wykorzystywany przez Wykonawc� powinien by	 sprawny technicznie i spełnia	 wymagania techniczne w 

zakresie BHP, jak równie� powinien by	 dostosowany do technologii  
i warunków wykonywanych robót 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz
ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

�rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc� powinny by	 sprawne technicznie i spełnia	 wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Szczegółowe  wymagania dotycz
ce transportu 
Materiały z rozbiórki, i demonta�u mog� by	 przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 
Przewo�ony ładunek nale�y zabezpieczy	 przed spadaniem i przesuwaniem. 
Pnie i gał�zie nale�y przewozi	 transportem samochodowym. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzgl�dniaj�cy 
wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty przygotowawcze. 
Roboty geodezyjne 
Wytyczenie trasy i punktów wysoko�ciowych  

Geodezyjne prace pomiarowe musza by	 wykonane przez uprawnionego geodet� zgodnie 
z obowi�zuj�cymi InstrukcjamiG1do G7. Wytyczenie trasy nale�y przeprowadzi	 na podstawie projektu 
wykonawczego dostarczonego przez Wykonawc� robót. Wykonawca powinien sprawdzi	, czy rz�dne wysoko�ciowe 
okre�lone w dokumentacji projektu s� zgodne ze stanem rzeczywistym w terenie. (W przypadku stwierdzenia 
rozbie�no�ci stan ten nale�y zgłosi	 inspektorowi nadzoru, a do robót ziemnych w takim przypadku mo�na przyst�pi	
po podj�ciu przez inspektora nadzoru decyzji, co do post�powania w takich sytuacjach). Wszystkie punkty 
wierzchołkowe po wytyczeniu powinny by	 oznakowany w sposób wyra�ny i jednoznaczny zgodnie z opisem z 
oznaczeniami przyj�tymi w dokumentacji technicznej.  
W trakcie wytyczania obiektu w terenie wykonawca powinien zało�y	 robocze punkty wysoko�ciowe, tzw. repery 
robocze; do tego celu mo�na wykorzysta	 istniej�ce stałe punkty w terenie. Repery te nale�y zlokalizowa	 poza 
obszarem przewidzianym do prowadzenia robót budowlanych i oznakowa	 je w sposób czytelny i jednoznaczny. 
Repery robocze nale�y okre�la	 w taki sposób, aby �redni bł�d niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, 
stosuj�c niwelacj� podwójn� w nawi�zaniu do reperów pa�stwowych.  
Wykonawca robót geodezyjnych z przeprowadzonego wytyczenia obiektu powinien sporz�dzi	 i przekaza	
Wykonawcy szkice polowe. 
Bie��ca kontrola robót w trakcie robót budowlanych 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych na bie��co nale�y kontrolowa	 realizacj� inwestycji z projektem 
budowlano-wykonawczym. Bie��ca kontrola polega na sprawdzaniu: 
− Usytuowania osi obiektów w terenie; 
− Wysoko�ciowego usytuowania obiektów. 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza  

Po zako�czeniu robót budowlanych nale�y opracowa	 geodezyjn� dokumentacj� powykonawcz� obiektu. 
Dokumentacja ta powinna obejmowa	 wszystkie nowopowstałe obiekty budowlane. Prace zanikowe oraz obiekty 
ul�gaj�ce zakryciu nale�y zinwentaryzowa	 przed zakryciem. Przy opracowywaniu dokumentacji powykonawczej 
nale�y stosowa	 si� do Instrukcji geodezyjnych G1 do G7.  
Wyniki dokumentacji powykonawczej nale�y porówna	 z projektem budowlano-wykonawczym. W przypadku 
stwierdzenia rozbie�no�ci fakt ten nale�y bezwzgl�dnie zgłosi	 inspektorowi nadzoru, przekazuj�c równocze�nie 
wyniki pomiarów podpisane przez uprawnionego geodet�. 
Opracowan� dokumentacj� geodezyjn� powykonawcz� nale�y zło�y	 w Powiatowym O�rodku Geodezyjnym w celu 
zatwierdzenia i przyj�cia do Pa�stwowego Zasobu Geodezyjnego. 
Usuniecie humusu. 

Usuni�cie wierzchniej warstwy humusu nale�y przeprowadzi	 za  pomocy spycharki 
a w miejscach, gdzie praca sprz�tu mechanicznego jest niemo�liwa, r�cznie. Usuni�ty humus nale�y składowa	 w 
pryzmach na terenie budowy w takiej odległo�ci, aby nie zagra�ał bezpiecze�stwu, a jednocze�nie nie utrudniał 
prowadzenia prac budowlanych. W przypadku braku mo�liwo�ci składowania humusu na terenie budowy Inwestor 
powinien ustali	 miejsce jego czasowego składowania. Grubo�	 zdejmowanej warstwy nale�y okre�li	 w trakcie 
prowadzenia robót; zale�y ona głównie od gł�boko�ci jego zalegania. Zdj�ty humus nie powinien zawiera	 domieszek 
piasku i gliny, gruntów mineralnych, gdy� nie b�dzie si� nadawał do pó�niejszego wykorzystania. Usuni�ty humus 
nale�y przemieszcza	 spycharkami na miejsce składowania lub w przypadku du�ych odległo�ci humus nale�y ładowa	
ładowarkami na samochody i wywozi	

Roboty rozbiórkowe wykonywa	 stosownie do potrzeb : r�cznie oraz przy u�yciu sprz�tu mechanicznego. 
Przed przyst�pieniem do realizacji robót rozbiórkowych nale�y przeprowadzi	 instrukta� pracowników, 
zgodnie z Rozporz�dzeniem MPiSP z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w 
dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 285). 
Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych maj� zastosowanie ogólnie obowi�zuj�ce przepisy 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. 
Je�eli dokumentacja projektowa nie zawiera inwentaryzacji elementów rozbiórkowych, Inspektor nadzoru mo�e poleci	
Wykonawcy sporz�dzenie takiej dokumentacji. 
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Elementy i materiały (odpady), które staj� si� własno�ci� Wykonawcy powinny by	 usuni�te z terenu budowy w 
terminie i w sposób nie koliduj�cy z wykonaniem innych robót. 
Podczas prowadzenia robót przy których istnieje mo�liwo�	 spadania ró�nych przedmiotów lub wpadni�cia do wykopu 
nale�y je ogrodzi	. Miejsca niebezpieczne nale�y oznakowa	 znakami ostrzegawczymi lub zakazu. 
Nie nale�y dopu�ci	 do nadmiernego nagromadzania si� materiałów rozbiórkowych jak równie� nie mo�na 
spowodowa	 zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia.
Roboty mo�na rozpocz�	 po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Przed przyst�pieniem do robót rozbiórkowych, wyburze� i demonta�y teren nale�y oznakowa	 zgodnie z wymogami 
BHP. 
Roboty prowadzi	 zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wycinka drzew i krzaków, usuni�cie warstwy humusu 
Wycinka drzew i krzaków. 

Roboty zwi�zane z usuni�ciem drzew i krzaków obejmuje wyci�cie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywóz poza 
teren budowy, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostało�ci po wykarczowaniu. 
Sposób zniszczenia pozostało�	 po usuni�tej ro�linno�ci powinno by	 zgodny z ogólnymi zasadami lub wskazaniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego 
Je�eli dopuszczono spalenie ro�linno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba	, aby odbyło si� ono z zachowaniem 
wszystkich wymogów bezpiecze�stwa i odpowiednich przepisów.. Pozostało�	 po spaleniu powinny by	 usuni�te przez
Wykonawc�  z terenu budowy  lub zza zgod� In�yniera zakopane na terenie budowy. Warstwa przykrywaj�cego  gruntu 
powinna mie	 grubo�	 co najmniej 30 cm, odpowiednio wyrównana i zag�szczona. Pozostało�ci po spaleniu nie mog�
by	 zakopane pod rowem odwadniaj�cym ani pod jakimkolwiek obszarem, na którym odbywa si� przepływ wód 
powierzchniowych. 
Wycink� nale�y przeprowadzi	 przy u�yciu odpowiedniego sprz�tu i w sposób nie zagra�aj�cy �yciu i zdrowiu osób j�
wykonuj�cych.  
Usuniecie humusu. 

Usuni�cie wierzchniej warstwy humusu nale�y przeprowadzi	 za  pomocy spycharki 
a w miejscach, gdzie praca sprz�tu mechanicznego jest niemo�liwa, r�cznie. Usuni�ty humus nale�y składowa	 w 
pryzmach na terenie budowy w takiej odległo�ci, aby nie zagra�ał bezpiecze�stwu, a jednocze�nie nie utrudniał 
prowadzenia prac budowlanych. W przypadku braku mo�liwo�ci składowania humusu na terenie budowy Inwestor 
powinien ustali	 miejsce jego czasowego składowania. Grubo�	 zdejmowanej warstwy nale�y okre�li	 w trakcie 
prowadzenia robót; zale�y ona głównie od gł�boko�ci jego zalegania. Zdj�ty humus nie powinien zawiera	 domieszek 
piasku i gliny, gruntów mineralnych, gdy� nie b�dzie si� nadawał do pó�niejszego wykorzystania. Usuni�ty humus 
nale�y przemieszcza	 spycharkami na miejsce składowania lub w przypadku du�ych odległo�ci humus nale�y ładowa	
ładowarkami na samochody i wywozi	

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jako�ci wykonania robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu zgodno�ci  

z dokumentacj� projektow� oraz wymaganiami podanymi PN oraz niniejszej ST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotycz�ce 
kontroli jako�ci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Ogólne zasady kontroli jako�ci Robót podano w Ogólnej ST pkt. 6"Wymagania ogólne". 

Kontrola jako�ci wykonanych robót rozbiórkowych (wyburzeniowych) polega na: 

– wizualnej sprawdzeniu kompletno�ci wykonania rozbiórek, 

– sprawdzeniu prawidłowo�ci zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót,

- prawidłowo�ci wykonanej segregacji odpadów 

- wywozu gruzu i unieszkodliwianie odpadów z miejsca budowy 

-  sprawdzeniu prawidłowo�ci zasypania wykopów i zag�szczenia  

– sprawdzeniu zgodno�ci prowadzenia robót z projektem organizacji i harmonogramem 

Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego doły po usuni�tych obiektach powinno spełnia	 okre�lone wymagania  

6.2. Wymagania szczegółowe 
Wymagania dla robót przygotowawczych podano w punkcie 5.2.  
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Kontrola wykonania robót zwi�zanych z usuwaniem humusu ogranicza si� do wizualnego stwierdzenia 
dokładno�ci usuni�cia zal�gaj�cej warstwy humusu. Usuni�ty humus nie powinien zawiera	 domieszek gliny i 
gruntów mineralnych. 
Nie stawia si� wymaga� co do jako�ci materiałów stosowanych do obsługi geodezyjnej inwestycji. 
Kontrol� robót geodezyjnych nale�y przeprowadzi	 w sposób zgodny z instrukcjami 
wytycznymi Głównego Urz�du Geodezji i Kartografii G1 do G7. 
Sprawdzenie jako�ci robót �cince drzew, karczowaniu krzaków, polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia 
ro�linno�ci, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego doły powinno 
spełnia	 odpowiednie wymagania okre�lone w ST Roboty ziemne ST 02. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstaw�

dokonywania obmiarów, okre�laj�c� zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest zał�czony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi s�: 
– elementy stalowe – [t]; [kg] 
– powierzchnie czyszczone [m2] 
– wykopy – [m3] 
– wywóz gruzu  [m3] 
– rozebrane przewody [m] 
– dla usuwanych drzew [szt] 
– dla krzaków [ha] 
Jednostk� obmiarowi dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 
kosztorysowej 
Ilo�ci robót rozbiórkowych, wyburzeniowych i demonta�owych mog� ulec zmianie na podstawie decyzji 

projektanta lub  inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. . Ogólne zasady odbiorów robót  
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

Wytyczenie trasy i punktów wysoko�ciowych  

Do odbioru robót zwi�zanych z wytyczeniem obiektów w terenie oraz zaniwelowaniem punktów 
wysoko�ciowych nale�y przedło�y	 nast�puj�c� dokumentacj�: 

− Szkice polowe usytuowania trasy; 
− Dziennik pomiarów geodezyjnych; 
− Protokół z kontroli geodezyjnej. 

Bie��ca kontrola robót w trakcie robót budowlanych 

W celu dokonania odbioru cz�stkowych robót geodezyjnych prowadzonych w trakcie trwania robót 
budowlanych nale�y przedło�y	 nast�puj�c� dokumentacj�: 

− Szkice polowe powykonawcze; 
− Karty obiektów (np. studni kanalizacyjnych); 
− Dziennik pomiarów geodezyjnych. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza  

Odbiór powykonawczy obiektu geodezyjnego nast�puje po przedstawieniu: 
− Mapy sytuacyjno wysoko�ciowej z naniesionymi nowymi wybudowanymi obiektami potwierdzone przyj�ciem 

obiektu do Pa�stwowego Zasobu Geodezyjnego; 
− Zestawieniem wykonanych elementów z ich charakterystyk� (dla obiektów liniowych- długo�	

wybudowanego obiektu, dla obiektów kubaturowych- powierzchnia itp.). 
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W/w dokumenty wykonawca prac geodezyjnych przeka�e w 3 egzemplarzach Wykonawcy cało�ci inwestycji, a ten 
2 egzemplarze przeka�e inspektorowi nadzoru. 

Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych drzewach przed 
ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Podstaw� płatno�ci jest protokół odbioru za wykonane prace, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 
bez uwag. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Inne dokumenty 
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pó�niejszymi 
zmianami). 
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902 z 
pó�niejszymi zmianami), 
3.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony �rodowiska, ustawy o odpadach orazo 
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pó�niejszymi zmianami), 
4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pó�niejszymi zmianami), 
5.. Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz.880, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087)
6.Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 nr 112, 
poz. 1206), 
7.Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie szczególnych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny pracy. (Dz.U. z 1996r. nr 62 poz. 285) 
8.Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401) 
9.Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u�ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj�cych 
azbest (Dz.U. z 2004 r. 
10.Rozporz�dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w  
sprawie bezpiecze�stwa pracy przy r�cznych pracach transportowych  
(Dz.U.2000.26.313 )  
11.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych- Wydawnictwo Arkady  
12.Rozporz�dzenia MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-monta�owych i rozbiórkowych (Dz.U.1972.13.93)  
13. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
14. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
15. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
16.Instrukcja O-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych; 
17. Instrukcja O-3  Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i    kartograficznej; 
18. Instrukcja G-1  Pozioma osnowa geodezyjna; 
19, Instrukcja G-2  Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna; 
20. Instrukcja G-3  Geodezyjna obsługa inwestycji; 
21.Instrukcja G-4  Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe; 
22. Instrukcja G-7  Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. 

10.2. Rysunki w dokumentacji  
Budowa lokalnej oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle 
Projekt budowlano-wykonawczy   nr arch. proj. 488/11- 03     Opracowanie wielobran�owe  !!!!!
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IV. ROBOTY ZIEMNE  ST-02 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót ziemnych 

zwi�zanych budow� oczyszczalni �cieków o przepustowo�ci 13 m3/d dla miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle, gmina 
Baborów. 

1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce  

i maj�ce na celu wykonanie robót ziemnych wyst�puj�cych w obiekcie obj�tym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodz�: 
• wykopy 
• podkład z piasku zwykłego , pospółki 
• zasypki 
• transport gruntu 
• układanie ta�m znakuj�cych 
  . 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe u�yte w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi Polskimi Normami i Ogóln�

Specyfikacj� Techniczn�. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje cało�	 robót zwi�zanych z wykonywaniem robót ziemnych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�	 wykonania robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na terenie budowy, 
metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami zarz�dzaj�cego 
realizacj� umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odst�pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz
ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz� by	 zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mog� by	 stosowane wyroby budowlane spełniaj�ce warunki okre�lone w: 

–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 
pó�niejszymi zmianami). 

–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

pó�niejszymi zmianami). 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Wykonanie wykopów  
Przy wykonywaniu wykopów materiały nie wyst�puj�. 

2.2.2. Wykonanie podkładu piaskowego i  pospółki 

Nale�y stosowa	 piasek odpowiadaj�cy nast�puj�cym parametrom. 
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a) wodoprzepuszczalno�ci; warto�	 współczynnika wodoprzepuszczalno�ci „K” powinna by	 wi�ksza od 
8m/dob�. 

b) zag�szczalno�	; u�yte kruszywo powinno mie	 wska�nik ró�noziarnisto�ci  (U) o warto�ci co najmniej 5 i 
umo�liwia	 uzyskanie wska�nika zag�szczenia (Is) warstwy równego 1 według normalnej próby Proctora 
(PN-88/B-04481, metoda I lub badanego zgodnie z norm� BN-77/8931-12, 
D15 / D85   5 

gdzie:  D15 – wymiar sita przez które przechodzi 15 % ziarn warstwy ods�czaj�cej, 
  D85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziarn gruntu podło�a. 

c) Pospółka to jednocze�nie grunt rodzimy mineralny zbli�ony do piasku i �wiru. 
d)  Materiał ten okre�lony jest norm� PN-B-02480:1986 i charakteryzuje si� zawarto�ci�   sumy frakcji 

�wirowej i kamienistej pomi�dzy 10 a 50% ( 50 % � fk+f� > 10 % ). 
W przypadku wyst�powania frakcji iłowej w ilo�ci ponad 2% (fi > 2 %), okre�la si� taki   materiał 
jako pospółk� gliniast�. Uziarnienie graniczne pospółki od 0,075 mm do 63  mm. 

2.2.3. Do zasypywania wykopów  

Obsypk� rur drenarskich wykona	 �wirem drenarskim płukanym o: 

− granulacji 16÷32 mm. 

Mo�e by	 u�yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni�ty i bez zanieczyszcze� takich jak ziemia 
ro�linna,  odpadki materiałów budowlanych itp. 

− max. �rednica ziaren d<120 mm, 
− wska�nik ró�noziarnisto�ci U>5, 
− współczynnik filtracji przy zag�szczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
− zawarto�	 cz��ci organicznych I<2%, 
− odporno�	 na rozpad <5%. 

2.2.4. Ta�my znakuj
ce 
Do oznakowania w terenie ruroci�gów tłocznych i kabli u�ywa	 ta�m znakuj�cych: 

• ruroci�gi tłoczne – ta�ma z wkładk� stalow� w kolorze zielonym 
• kable elektryczne – ta�ma bez wkładki w kolorze niebieskim 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.. 

3.2.  Sprz�t niezb�dny do wykonania robót 
Roboty mog� by	 wykonywane r�cznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne mo�na wykonywa	 przy u�yciu dowolnego sprz�tu. Sprz�t wykorzystywany przez Wykonawc�
powinien by	 sprawny technicznie i spełnia	 wymagania techniczne w zakresie BHP, dostosowany do technologii i 
warunków wykonywanych robót a tak�e gwarantowa	 uzyskanie odpowiedniej jako�ci robót. 
 Do odwadniana wykopów nale�y zastosowa	 zestawy igłofiltrów, typowe w��e stra�ackie, pompy. 
Do wykonania przewiertów zastosowa	 sprz�t specjalistyczny do tego rodzaju robót  
Nale�y równie� przewidzie	 agregat pr�dotwórczy na wypadek braku pr�du. 
  

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz
ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

�rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc� powinny by	 sprawne technicznie i spełnia	 wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotycz
ce transportu 
Materiały mog� by	 przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 

Nale�y je umie�ci	 równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy	 przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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Załadunek, transport i rozładunek materiałów nale�y przeprowadzi	 zgodnie z przepisami BHP i przepisami o 
ruchu drogowym. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co i na własny 
koszt. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzgl�dniaj�cy 
wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty ziemne, uwzgl�dniaj�c planowany termin zako�czenia prac. 

5.2. Szczegółowe zasady dotycz
ce wykonania robót 

5.2.1. Wykopy 

5.2.1.1. Sprawdzenie zgodno�ci warunków terenowych z projektowymi 

Przed przyst�pieniem do wykonywania wykopów przed budow� obiektów nale�y sprawdzi	 zgodno�	
rz�dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale�y wykona	 kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysoko�ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 

5.2.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Je�eli w dokumentacji technicznej nie okre�lono inaczej dopuszcza si� stosowanie nast�puj�cych bezpiecznych 
nachyle� skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by	 stosowane nast�puj�ce zabezpieczenia: 
w pasie terenu przylegaj�cym do górnej kraw�dzi wykopu na szeroko�ci równej 3-krotnej gł�boko�ci 
wykopu powierzchnia powinna by	 wolna od nasypów  
i materiałów, oraz mie	 spadki umo�liwiaj�ce odpływ wód opadowych 

(3) Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by	 usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyle�. Stan skarp nale�y okresowo sprawdza	 w zale�no�ci od wyst�powania 
niekorzystnych czynników. 

5.2.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynosz� 10 cm. 

5.2.1.4. Post�powanie w wypadku przegł�bienia wykopów 

(1) Wykopy powinny by	 wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubo�ci 20 cm poło�ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by	 usuni�ta 
bezpo�rednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegł�bienia wykopu poni�ej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poni�ej poziomu 
projektowanego posadowienia nale�y porozumie	 si� z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego 
celem podj�cia odpowiednich decyzji. 

(4) Wydobyty grunt z wykopu powinien by	 wywieziony przez Wykonawc� na odkład, lub    
     zło�ony wzdłu� wykopu; Wykonawca odpowiedzialny b�dzie za prowadzenie negocjacji  
     i zabezpieczenie odpowiednich terenów do zdeponowania nadwy�ki wykopywanych  
     materiałów; 
  Wykopy pod ruroci�gi powinny by	 rozpoczynane od najni�ej poło�onego punktu   
   ruroci�gu przesuwaj�c si� stopniowo do góry;  
   Minimalna szeroko�	 wykopu w �wietle obudowy powinna by	 dostosowana do �rednicy  
   przewodu i wynosi	 0,8 m plus �rednica zewn�trzna przewodu, zgodnie z PN_EN  1610. 

 Dno wykopu pod ruroci�gi powinno by	 równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 
w dokumentacji projektowej 

(5) Technologia wykonywania wykopu musi umo�liwia	 jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajow�
praktyk� in�yniersk� w całym okresie trwania robót ziemnych;. 
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 Odwadnianie wykopu nale�y wykona	 igłofiltrami (zgodnie z projektem odwodnienia ) 

5.2.2. Warstwy filtracyjne i podsypki 

 Wykonawca mo�e przyst�pi	 do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia inspektora 
nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania podkładów:  

 (1) układanie podkładu powinno nast�pi	 bezpo�rednio przed wykonywaniem (zabudow�) elementów �elbetowych. 

 (2) przed rozpocz�ciem układania podło�e powinno by	 oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 

 (3) układanie podkładu nale�y prowadzi	 na całej powierzchni równomiernie jedn� warstw�. 

 (4) całkowita grubo�	 podkładu - według projektu. Powinna to by	 warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 

 (5) wska�nik zag�szczenia podkładu nie powinien by	 mniejszy od Is=0.97według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Zasypki 

5.2.3.1. Zezwolenie na rozpocz�cie zasypek 

Wykonawca mo�e przyst�pi	 do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru 
inwestorskiego, co powinno by	 potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Zasypk� zbiornika nale�y wykonywa	 warstwami  grubo�ci ok. 25 cm z gruntów niespoistych 
zag�szczonych do Is�0,97 ( zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika). 

Równolegle z wykonywaniem zasypki nale�y zbiornik napełnia	 wod� w celu zabezpieczenia przed 
wypłyni�ciem. 

Zasypk� wykona	 w dwóch etapach: 

- pierwszy – do poziomu sklepienia zbiornika ( w celu wykonania poł�cze�        
 miedzyobiektowych) 

- drugi – do poziomu projektowanego terenu w rejonie zbiornika. 

5.2.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno by	 wykonane bezpo�rednio po zako�czeniu przewidzianych w nim robót. 

 (2)  Przed rozpocz�ciem zasypywania dno wykopu powinno by	 oczyszczone  
z odpadków materiałów budowlanych i �mieci. 

 (3)  Układanie i zag�szczanie gruntów powinno by	 wykonane warstwami o grubo�ci: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków r�cznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (�abami) lub ci��kimi tarczami. 

0,40 m – przy zag�szczaniu urz�dzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wska�nik zag�szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni�  

 Is= 0,97 wg próby normalnej Proctora. 

(5) Nasypywanie i zag�szczanie gruntu w pobli�u �cian zbiorników i studni powinno by	 wykonane w sposób nie 
powoduj�cy uszkodzenia izolacji. 

5.2.4. Układanie ta�m znakuj
cych 

   Na warstwie obsypki piaskowej ruroci�gów tłocznych uło�y	 ta�my znakuj�ce 

  Na ruroci�gach tłocznych – ta�ma z wkładk� stalow� w kolorze zielonym 

  Na  przył�cza wodoci�gowe – ta�ma z wkładk� stalow� w kolorze niebieskim. 

5.2.5. Odwodnienie 

W razie konieczno�ci przy wyst�pieniu wód gruntowych podczas  wykonywaniu wykopów pod  poszczególne 
obiekty nale�y zapewni	 odwodnienie wykopów. 
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola powinna by	 prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmuj�cego mi�dzy innymi podział obiektu 

na cz��ci podlegaj�ce osobnej ocenie oraz szczegółowe okre�lenie zakresu i celu kontroli. 
Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek sporz�dzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotycz�ce 
kontroli podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Zakres kontroli i bada�
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.2.1. do 5.2.3. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by	 wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 10. 

6.2.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako�czeniu powinny obejmowa	: 
– zgodno�	 wykonania robót z dokumentacj�
– prawidłowo�	 wytyczenia robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podło�u 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie wykopów. 

6.2.2. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 

– grubo�	 i równomierno�	 warstw zasypki 
– sposób i jako�	 zag�szczenia. 
  

6.2.3. Odwodnienie.  
Przy wykonaniu prac odwadniaj�cych kontroli podlega: 

  - skuteczno�	 prowadzonych robót tj. stan osuszania, wydajno�	 urz�dze�    
   odwadniaj�cych  
  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstaw�

dokonywania obmiarów, okre�laj�c� zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest zał�czony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi s�: 
wykopy – [m3] 
podkłady i warstwy filtracyjne – [m3] 
zasypki – [m3] 
transport gruntu – [m3] z uwzgl�dnieniem odległo�ci transportu. 
pompowanie odwodniaj�ce – [godzina]  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Podstaw� płatno�ci jest protokół odbioru za wykonane prace, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 
bez uwag. 

    

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
3. PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
4. BN-77/8931-12  Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntów. 
5. PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
6. BN 83/88- 3602   Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
7. PN-B-04492         Grunty budowlane. Badania własno�ci fizycznych. Oznaczanie 
           wska�nika wodoprzepuszczalno�ci 
8. PN-88/B-06715        Studnie wiercone. Piaski i 3wiry filtracyjne. 
9. BN-87/8755-07        Studnie wiercone. Wyposa3enie techniczne zewn�trzne.  
           Wymagania. 
10 . PN-B-10736        Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
           wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne  
           wykonania. 
11. PN-B-06050         Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
12. PN-EN-128892003      Prowadzenie robót bezwykopowych. 

10.2. Inne dokumenty : 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

pó�niejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 

pó�niejszymi zmianami). 

10.3. Rysunki w dokumentacji        
Budowa lokalnej oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle 
Projekt budowlano-wykonawczy   nr arch. proj. 488/11- 03     Opracowanie wielobran�owe  !!!!!

V.ROBOTY BETONOWE I �ELBETOWE  ST-03 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót betonowych i  

�elbetowych zwi�zanych z budow� oczyszczalni �cieków 13 m3/d dla miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle, gmina 
Baborów. 

1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce  

i maj�ce na celu wykonanie robót betonowych i �elbetowych. 
. 



�����������

	
���������

����������	
������

������������

Budowa lokalnej oczyszczalni �cieków  
w miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle 

Specyfikacja techniczna wykonania 
 i odbioru robót budowlanych 

���������

��	�����	���

sierpie� 2011 

   

W zakres tych robót wchodz�:   
• umocnienie wylotu �cieków oczyszczonych 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe u�yte w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi Polskimi Normami i Ogóln�

Specyfikacj� Techniczn�. 
Konstrukcje �elbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone pr�tami stalowymi współpracuj�cymi z betonem w ilo�ci 
nie mniejszej od ilo�ci okre�lonej jako minimalnej dla konstrukcji �elbetowych. 
Beton zwykły – beton o g�sto�ci powy�ej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed zwi�zaniem betonu. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórc� zewn�trznego. 
Szpachlówka – konfekcjonowana jednoskładnikowa zaprawa za bazie cementu, modyfikowana polimerem, 
zaprawa z dodatkiem mikrokrzemionki. Przeznaczona do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i 
�elbetowych. 
Deskowania – pomocnicze budowle słu��ce do formowania elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje cało�	 robót zwi�zanych z wykonywaniem elementów  betonowych i �elbetowych: szalowanie, 
zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze i naprawcze istniej�cych 
konstrukcji �elbetowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�	 wykonania robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na terenie budowy, 
metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odst�pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz
ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz� by	 zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mog� by	 stosowane wyroby budowlane spełniaj�ce warunki okre�lone w: 

–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 
pó�niejszymi zmianami). 

–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

pó�niejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek posiadania materiału budowlanego spełniaj�cego wymagania ww. ustaw lub 
rozporz�dze� wydanych na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i �elbetowych powinny odpowiada	 wymaganiom 
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002.  

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
Cement

a) Wymagania dotycz�ce składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiada	 wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999.

b) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by	 umieszczony trwały, wyra�ny napis 
zawieraj�cy nast�puj�ce dane: 
– oznaczenie, 
– nazwa wytwórni i miejscowo�ci, 
– masa worka z cementem, 
– data wysyłki, 
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– termin trwało�ci cementu. 

c) �wiadectwo jako�ci cementu 
Ka�da partia dostarczonego cementu musi posiada	 �wiadectwo jako�ci (atest) wraz  
z wynikami bada�. 

d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Ka�da partia cementu przed jej u�yciem do betonu musi uzyska	 akceptacj� inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

e) Bie��ca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by	 poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki 
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
Zakres bada� cementu pochodz�cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada� cementowni, mo�na 
ograniczy	 i wykona	 tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si� przeprowadzenie kontroli 
obejmuj�cej: 
–  oznaczenie czasu wi�zania wg PN-EN 196-3:1996, 
–  oznaczenie zmiany obj�to�ci wg PN-EN 196-3:1996, 
–  sprawdzenie zawarto�ci grudek (zbryle� cementu niedaj�cych si� rozgnie�	 w palcach  

i nie rozpadaj�cych si� w wodzie). 
W przypadku, gdy wy�ej wymieniona kontrola wyka�e niezgodno�	 z normami, cement nie mo�e by	 u�yty do 
betonu. 

f) Warunki magazynowania i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mog� by	 nast�puj�ce: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 

–  składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone  
z boków przed opadami), 

–  magazyny zamkni�te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i �cianach), 
• dla cementu luzem: 

–  magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, �elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone  
w urz�dzenia do przeprowadzenia kontroli obj�to�ci cementu znajduj�cego si�  
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewn�trznych �cianach). 
Cement nie mo�e by	 u�yty do betonu po okresie: 
1)  10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2)  po upływie okresu trwało�ci podanego przez wytwórc� – w przypadku przechowywania w składach 
zamkni�tych. 
Ka�da partia cementu posiadaj�ca oddzielne �wiadectwo jako�ci powinna by	 przechowywana w sposób 
umo�liwiaj�cy jej łatwe rozró�nienie. 

Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa	 si� stało�ci� cech fizycznych  

i jednorodno�ci� uziarnienia pozwalaj�c� na wykonanie partii betonu o stałej jako�ci. Poszczególne rodzaje i 
frakcje kruszywa musz� by	 składane oddzielnie na umocnionym  
i czystym podło�u w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały si�. 
Kruszywo grube

Dopuszcza si� stosowanie kruszywa grubego spełniaj�cego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-
06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowi�zany do przekazania dla ka�dej partii kruszywa wyników jego pełnych bada� wg 
PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz�cego reaktywno�ci alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Na budowie dla ka�dej partii kruszywa nale�y wykona	 kontrolne badania niepełne obejmuj�ce: 
–  oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–  oznaczenie zawarto�ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 
–  oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-78/B-06714/12, 
–  oznaczenie zawarto�ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
–  oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
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W przypadku, gdy kontrola wyka�e niezgodno�ci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 
u�ycie takiego kruszywa mo�e nast�pi	 po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Nale�y prowadzi	 bie��c� kontrol� wilgotno�ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla 
korygowania recepty roboczej betonu. 
Kruszywo drobne

Dopuszcza si� stosowanie kruszywa drobnego spełniaj�cego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-
06712 i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by	 poddany badaniom niepełnym obejmuj�cym: 
–  oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-76/B-06714/12, 
–  oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
–  oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–  oznaczenie zawarto�ci grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. 
Do betonów klasy B30 i B25 nale�y stosowa	 kruszywo o ł�cznym uziarnieniu mieszcz�cym si� w granicach 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Zobowi�zuje si� dostawc� do przekazywania, dla ka�dej partii piasku, wyników bada� pełnych wg PN-86/B-
06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotycz�cego reaktywno�ci alkaicznej. 
W celu umo�liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale�y prowadzi	 bie��c� kontrol�
wilgotno�ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stało�ci zawarto�ci frakcji 0-2 mm. 
Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada	 wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si� stosowanie 
wody wodoci�gowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania bada�. Nale�y pobiera	 j� ze zbiornika 
po�redniego. 
W przypadku poboru wody z innego �ródła nale�y przeprowadzi	 bie��c� kontrol� zgodnie  
z wy�ej wymienion� norm�. 

2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i �elbetowych mo�na stosowa	 mieszank� betonow� wykonywan�

samodzielnie przez Wykonawc� lub mieszank� betonow� wykonywan�  
w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musz� by	 zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji 
projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiada	 wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna si� odbywa	 na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez 
Wykonawc� lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca musi posiada	
własne laboratorium lub te�, za inspektora nadzoru inwestorskiego, zleci nadzór laboratoryjny niezale�nemu 
laboratorium. 

2.2.3. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełnia	 wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042, a ponadto norm: 

PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, 
PN-82/H-93215. 

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie
Odbiór stali na budowie powinien by	 dokonany na podstawie atestu hutniczego doł�czonego przez wytwórc�

stali. Tre�	 atestu powinna by	 zgodna z postanowieniami powy�ej przytoczonych norm. 
Cechowanie wi�zek i kr�gów powinno by	 zgodne z postanowieniami powy�ej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna by	 magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. Nale�y d��y	, by stal była magazynowana w miejscu nie nara�onym na nadmierne zawilgocenie 
lub zanieczyszczenie. 
Do monta�u pr�tów zbrojenia nale�y u�ywa	 wy�arzonego drutu stalowego, tzw. wi�załkowego, o �rednicy nie 
mniejszej ni� 1,0 mm. 
Przy �rednicach pr�tów wi�kszych ni� 12 mm stosowa	 drut wi�załkowy o �rednicy 1,5 mm. 

2.2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza si� stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw 

sztucznych. 
Podkładki dystansowe musz� by	 mocowane do pr�tów. Nie dopuszcza si� stosowania podkładek dystansowych z 
drewna, cegły lub pr�tów stalowych. 
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2.2.5. Deskowania 
Do wykonywania deskowa� nale�y stosowa	 materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a 

ponadto: 
– drewno powinno odpowiada	 wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-

72/D-96002, PN-63/B-06251, 
Deski u�ywane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków - zgodne  
z WTWO, rozdział 5.  
Deskowania z drewna wykonuje si� dla konstrukcji betonowych na miejscu budowy.  
Do tego celu nale�y stosowa	 drewno o klasie nie ni�szej od K33 pozbawione wad  
w postaci s�ków, o grubo�ci nie mniejszej od 18 mm (3/4”), ł�czone równolegle na wpust lub pióro z 
uszczelnieniem (np. za pomoc� ta�my metalowej). 

– Deskowanie systemowe, pionowe na które składaj� si� płyty szalunkowe podstawowe i uzupełniaj�ce, z 
naro�nikami i elementami kompensacyjnymi ułatwiaj�cymi dostosowanie do ka�dego typu obiektu oraz 
zamków nastawnych stanowi�cych główny element ł�cz�cy i usztywniaj�cy. Zastosowane materiały zgodne z 
wybranym systemem.  

– Deskowanie systemowe, pionowe, ramowe, małogabarytowe na które składaj� si� ramy stalowe 
zabezpieczone antykorozyjnie deo których zamocowana jest sklejka pokryta filmem fenolowym. Otwory 
wykonane w ramie stalowej pozwalaj� na precyzyjne rozmieszczenie zamków ł�cz�cych płyty lub elementy 
osprz�tu. Zastosowane materiały zgodne z wybranym systemem. 

– Deskowanie systemowe, stropowe na które składaj� si� d�wigary, głowice, belki poprzeczne i płyty. Z 
d�wigarów, głowic oraz belek poprzecznych tworzy si� ruszt stalowy, na którym umieszcza si� płyty 
stanowi�ce powierzchni� szaluj�c� systemu. Zastosowane materiały zgodne z wybranym systemem.  

– Ka�de deskowanie powinno podlega	 odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by	: 
– monta� deskowa� systemowych zgodny z zaleceniami dla danego systemu, 
– klasa drewna i jego wady, 
– szczelno�	 deskowa� w płaszczyznach i naro�ach wkl�słych, 
– poziom górnej kraw�dzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz porównanie z wyma-

ganym poziomem w Dokumentacji Projektowej. 
– sklejka powinna odpowiada	 wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 

636-3:2001, 
– gwo�dzie budowlane powinny odpowiada	 wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
– deskowania uniwersalne powinny by	 w dobrym stanie technicznym, 
– do smarowania elementów deskowa� stykaj�cych si� z betonem nale�y stosowa	 �rodki antyadhezyjne 

parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowa�. 
– Materiały stosowane na deskowania nie mog� deformowa	 si� pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetkni�cia si� z mieszank� betonow�. 

2.2.6. Materiały szczepne  
   Przy betonowaniu etapowym nale�y zastosowa	 materiały szczepne np.WEBACK 4110. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2.  Sprz�t niezb�dny do wykonania robót 
Roboty zwi�zane z wykonaniem konstrukcji betonowych i �elbetowych mog� by	 wykonywane r�cznie lub 

mechanicznie przy u�yciu sprz�tu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponowa	 m.in.: 
1)  do przygotowania mieszanki betonowej: 

–  betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
–  dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładno�ci z aktualnym �wiadectwem legalizacji, 
–  odpowiednio przeszkolon� obsług�. 

2)  do wykonania deskowa�: 
–  sprz�tem ciesielskim, 
–  samochodem skrzyniowym, 
–  �urawiem o ud�wigu dostosowanym do ci��aru elementów deskowa�. 

3)  do przygotowania zbrojenia: 
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–  gi�tarkami, 
–  no�ycami, 
–  prostowarkami i innym sprz�tem stanowi�cym wyposa�enie zbrojarni. 

4)  do układania mieszanki betonowej: 
–  pojemnikami do betonu, 
–  pompami do betonu, 
–  wibratorami wgł�bnymi o odpowiedniej �rednicy, 
– wibratorami przyczepnymi, 
– zacieraczkami do betonu. 

5) do nakładania metoda natryskow� materiałów do naprawy betonów 
– sprz�t zalecany przez producenta w/w materiałów 

Sprz�t wykorzystywany przez Wykonawc� powinien by	 sprawny technicznie i spełnia	 wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz
ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

�rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc� powinny by	 sprawne technicznie i spełnia	 wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mog� by	 przewo�one dowolnymi �rodkami transportu, przeznaczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewo�one na samochodach ci��arowych nale�y umie�ci	
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy	 przed spadaniem lub przesuwaniem. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów nale�y przeprowadzi	 zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co i na własny koszt. 

4.3. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mog� by	 transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo�	 samochodów nale�y dobra	

tak, aby zapewni	 wymagan� szybko�	 betonowania z uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu 
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie mo�e nast�pi	: 
segregacja, zmiana konsystencji  
i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by	 dłu�szy od warto�ci podanych w normie PN-S-
10040:1999. Załadunek, transport i rozładunek mieszanki betonowej nale�y przeprowadzi	 zgodnie z przepisami BHP i 
przepisami o ruchu drogowym. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co i na własny koszt. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonanie robót powinno by	 zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991,  
PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251. 

5.2. Szczegółowe zasady dotycz
ce wykonania robót 
Betonowanie mo�na rozpocz�	 po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem 
do Dziennika Budowy. 
Fundamenty pod pompownie nale�y betonow�	 w dwóch etapach. W pierwszym etapie nale�y wykona	 płyt�
fundamentu. Nast�pnie uło�y	 na niej pierwsze kr�gi studni, zamocowa	 kotw� na obwodzie dennicy studni, uzupełni	
zbrojenie i dola	 beton do projektowanej wysoko�ci. 
Miedzy obie warstwy betonu zastosowa	 warstw�  szczepn�. 

5.2.1. Wykonanie deskowa�
Przed przyst�pieniem do wykonania deskowa� nale�y sprawdzi	 zgodno�	 osi i poziomów oraz zgodno�	

wymiarów z rysunkami. 
Deskowania �cian nale�y wykona	 jako systemowe. Deskowania powinny spełnia	 warunki podane w normie PN-S-
10040:1999. 
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Elementy dodatkowe mo�na wykona	 z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie 
mog� deformowa	 si� pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetkni�cia si� z mas� betonow�. 
Elementy ulegaj�ce zakryciu mo�na deskowa	 przy u�yciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nale�y wykona	 z desek 
drzew iglastych klasy nie ni�szej ni� K33. Deski grubo�ci nie mniejszej ni� 18 mm i szeroko�ci nie wi�kszej ni� 18 cm, 
powinny by	 jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek 
bez wpustu i pióra nale�y szczeliny mi�dzy deskami uszczelni	 ta�mami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych 
albo masami uszczelniaj�cymi z tworzyw sztucznych. Nale�y zwróci	 szczególn� uwag� na uszczelnienie styków �cian 
z dnem deskowania. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem nale�y unika	 punktowego przekazywania sił.  
Po zmontowaniu deskowania powierzchni� styku z betonem nale�y zabezpieczy	 �rodkami o działaniu 
antyadhezyjnym. �rodki te nie mog� powodowa	 plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y usun�	 z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, 
wod�, lód, li�cie, elektrody, gwo�dzie, drut wi�załkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem nale�y przyjmowa	 zgodnie z 
odpowiednimi normami. 
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia b�d�ce skutkiem usuwania deskowania. 

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 
Pr�ty i walcówki przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji nale�y oczy�ci	 z zendry, lu�nych płatków rdzy, 

kurzu i błota. Pr�ty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farb� olejn� nale�y opala	 np. lampami 
lutowniczymi, a� do całkowitego usuni�cia zanieczyszcze�. 
Czyszczenie pr�tów powinno by	 dokonywane metodami nie powoduj�cymi zmian we wła�ciwo�ciach technicznych 
stali ani pó�niejszej korozji. 
Stal pokryt� rdz� oczyszcza si� szczotkami r�cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nale�y sprawdzi	 wymiary 
przekroju poprzecznego pr�tów. Stal tylko zabłocon� mo�na zmywa	 strumieniem wody. Pr�ty oblodzone odmra�a si�
strumieniem ciepłej wody. Stal nara�on� na cho	by chwilowe działanie słonej wody nale�y zmy	 wod� słodk�. 
Dopuszczalna wielko�	 miejscowego wykrzywienia pr�tów nie powinna przekracza	 4 mm,  
w przypadku wi�kszych odchyłek stal zbrojeniow� nale�y prostowa	. 
Pr�ty ucina si� z dokładno�ci� do 1 cm. Ci�cie przeprowadza si� przy pomocy mechanicznych no�y. Dopuszcza si�
równie� ci�cie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgi�cia i rozmieszczenie zbrojenia nale�y wykonywa	 wg dokumentacji projektowej,  
z równoczesnym zachowaniem postanowie� normy PN-91/S-10042. 
Gi�cie pr�tów nale�y wykona	 zgodnie z dokumentacj� projektow� i norm� PN-91/S-10042. 
Nale�y zwróci	 uwag� przy odbiorze haków i odgi�	 na ich stron� zewn�trzn�.  
Niedopuszczalne s� tam p�kni�cia powstałe podczas wyginania. 

5.2.3. Monta	 zbrojenia 
Zbrojenie nale�y układa	 po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�. 

Nie nale�y podwiesza	 i mocowa	 do zbrojenia deskowa�, pomostów transportowych, urz�dze� wytwórczych i 
monta�owych. 
Monta� zbrojenia z pojedynczych pr�tów powinien by	 dokonywany bezpo�rednio w deskowaniu. Monta� zbrojenia 
bezpo�rednio w deskowaniu zaleca si� wykonywa	 przed ustawieniem szalowania bocznego. Monta� zbrojenia płyt 
fundamentowych i płyt dolych wykona	 na podbetonie. 
Dla zachowania wła�ciwej otuliny nale�y układane w deskowaniu zbrojenie podpiera	 podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubo�ci równej grubo�ci otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z pr�tów stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysoko�ci �cian licowych wykonuje si� konieczne 
otulenie za pomoc� podkładek plastykowych pier�cieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Szkielety zbrojenia powinny by	, o ile to mo�liwe, prefabrykowane na zewn�trz. W szkieletach tych w�zły na 
przeci�ciach pr�tów powinny by	 poł�czone przez spawanie, zgrzewanie lub wi�zanie na podwójny krzy� wy�arzonym 
drutem wi�załkowym: 
–  przy �rednicy pr�tów do 12 mm – o �rednicy nie mniejszej ni� 1,0 mm, 
–  przy �rednicy pr�tów powy�ej 12 mm – o �rednicy nie mniejszej ni� 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umo�liwi	 jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  
Po uło�eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr�tów wzgl�dem siebie i wzgl�dem deskowania nie mo�e ulec 
zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, �rednice i otuliny powinny by	 zgodne z dokumentacj� projektow� i norm�  
PN-91/S-10442. 
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Układanie zbrojenia bezpo�rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni� wysoko�	  
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 
Ł�czenie pr�tów nale�y wykonywa	 zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pr�tów mog� by	
dopuszczeni tylko spawacze maj�cy odpowiednie uprawnienia. Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za	 mi�kkim drutem 
lub spawa	 w ilo�ci min 30% skrzy�owa�. Minimalna odległo�	 od krzywizny pr�ta do miejsca gdzie mo�na na nim 
poło�y	 spoin� wynosi 10 d. 

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Roboty zwi�zane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny by	 wykonywane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przyst�pieniem do układania betonu nale�y sprawdzi	: poło�enie zbrojenia, zgodno�	 rz�dnych z projektem, 
czysto�	 deskowania oraz obecno�	 wkładek dystansowych zapewniaj�cych wymagan� wielko�	 otuliny. 

Zag�szczenie betonu
Roboty zwi�zane z zag�szczaniem betonu powinny by	 wykonywane zgodnie  

z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa	 w miejscach uprzednio przewidzianych  

w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by	 uzgodnione  
z projektantem, a w prostszych przypadkach mo�na si� kierowa	 zasad�, �e powinna ona by	 prostopadła do kie-
runku napr��e� głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by	 starannie przygotowana do poł�czenia 
betonu stwardniałego ze �wie�ym przez: 
–  usuni�cie z powierzchni betonu stwardniałego, lu�nych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego, 
–  obfite zwil�enie wod� i stosowanie specjalnie przygotowanych do tego celu konfekcjonowanych preparatów 

sczepnych. 
Powy�sze zabiegi nale�y wykona	 bezpo�rednio przed rozpocz�ciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zag�szczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno si� odby	 pó�niej ni� w ci�gu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Je�eli temperatura powietrza jest wy�sza ni� 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza	 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania nale�y unika	 dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio uło�onego 
betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak�e w nocy, konieczne jest wcze�niejsze 

przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia zapewniaj�cego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpiecze�stwa pracy. 

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi
zaniu betonu 

Temperatura otoczenia
Betonowanie nale�y wykonywa	 wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� +5°C, zachowuj�c warunki 

umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni�ciem. 
W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze�nie 
nale�y zapewni	 mieszank� betonow� o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego 
elementu przed utrat� ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymało�ci co najmniej 15 
MPa. 

Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y przygotowa	 sposób post�powania  

na wypadek wyst�pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo�ci osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni �wie�ego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia uło�ony beton powinien by	 chroniony przed zamarzni�ciem przez okres 

pozwalaj�cy na uzyskanie wytrzymało�ci co najmniej 15 MPa. 
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Uzyskanie wytrzymało�ci 15 MPa powinno by	 zbadane na próbkach przechowywanych  
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni�ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale�y wcze�niej podj�	
działania organizacyjne pozwalaj�ce na odpowiednie osłoni�cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.2.6. Piel�gnacja betonu 
Roboty zwi�zane z piel�gnacj� betonu powinny by	 wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia	 wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by	 chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji mo�e nast�pi	 po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych (zgodnie z norm� PN-63/B-06251). 

5.2.7. Kotwienie zbiornika do fundamentu. 
 Zamocowanie zbiornika do fundamentu zapewniaj� obejmy opaskowe z płaskownika 5x200mm zakotwione w 
zebrach fundamentu. Pomi�dzy płaszczem zbiornika a opaska metalow� nale�y uło�y	 podkładki z gumy lub innego 
elastycznego materiału. 
Wła�ciwy naci�g obejm umo�liwiaj� nakr�tki napinaj�ce umieszczone po obu stronach .Do betonowania �eber 
przyst�pi	 po ustawieniu i wypoziomowaniu  zbiornika 
Lokalizacje kotew w �ebrach fundamentu nale�y wyznaczy	 geodezyjnie. 

5.2.8. Umocnienie wylotu �cieków oczyszczonych.
 Umocnienie dna w okolicy wylotu �cieków oczyszczonych  nale�y wykona	 z płyt betonowych pełnych 
1000x500mm 
W obr�bie wylotu tj. 1m przed i 3 m od osi wylotu nale�y wykona	 umocnienie skarpy płytami betonowymi 
a�urowymi. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jako�ci wykonania konstrukcji betonowych i �elbetowych polega na sprawdzeniu zgodno�ci z 

dokumentacj� projektow� oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 

6.2. Zakres kontroli i bada�

6.2.1. Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przyst�pieniem do betonowania musi by	 dokonana przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiada	 wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999  
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej ST. 
Sprawdzenie polega na: 

–  sprawdzeniu stanu technicznego deskowa� systemowych przed zastosowaniem, 
–  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
–  sprawdzeniu stateczno�ci deskowania, 
–  sprawdzeniu szczelno�ci deskowania, 
–  sprawdzeniu czysto�ci deskowania, 
–  sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu pokrycia deskowania �rodkiem antyadhezyjnym, 
–  sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym poło�enia górnego poziomu betonowania. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

6.2.2. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przyst�pieniem do betonowania musi by	 dokonana przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno by	 zgodne z dokumentacj� projektow� oraz odpowiada	 wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 i PN-91/S-10042, a tak�e niniejszej ST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaj� powy�ej przytoczone normy. 
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6.2.3. Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych przewidzianych normami 

PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsz� ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wszystkich wyników bada� dotycz�cych jako�ci stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiada	 własne laboratorium lub te�, zleci nadzór laboratoryjny niezale�nemu laboratorium. 
Wykonawca powinien umo�liwi	 udział w badaniach inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Nale�y wykona	 badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsz� ST, oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowo�ci zastosowanych materiałów, a wymagane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
W celu wykonania bada� składników mieszanki betonowej nale�y pobiera	 próbki. Ilo�	 pobranych próbek powinna 
by	 okre�lona w „Planie kontroli” jako�ci betonu, który podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

6.2.4. Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych przewidzianych normami 

PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsz� ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wszystkich wyników bada� dotycz�cych jako�ci betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiada	 własne laboratorium lub te� zleci nadzór laboratoryjny niezale�nemu laboratorium. 
Wykonawca powinien umo�liwi	 udział w badaniach inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Wykona	 badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsz� ST, oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowo�ci zastosowanych zabiegów technologicznych wymaganych przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
W celu wykonania bada� mieszanki betonowej nale�y pobiera	 próbki. Ilo�	 pobranych próbek powinna by	 okre�lona 
w „Planie kontroli” jako�ci betonu, który podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Mieszanka betonowa powinna mie	 wła�ciwo�ci zgodne z postanowieniami normy  
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 

6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by	 zgodne z norm� PN-S-10040:1999 oraz niniejsz� ST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powy�ej przytoczona norma. 

6.2.6. Piel�gnacja betonu 
Warunki piel�gnacji betonu powinny by	 zgodne z norm� PN-S-10040:1999 oraz niniejsz� ST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powy�ej przytoczona norma. 

6.2.7. Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych przewidzianych normami 

PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsz� ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie zarz�dzaj�cemu 
realizacj� umowy wszystkich wyników bada� dotycz�cych jako�ci betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiada	 własne laboratorium lub te� zleci	 nadzór laboratoryjny niezale�nemu laboratorium. 
Wykonawca powinien umo�liwi	 udział w badaniach inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Nale�y wykona	 badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsz� ST, oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowo�ci zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
W celu wykonania bada� betonu nale�y pobiera	 próbki. Ilo�	 pobranych próbek powinna by	 okre�lona w „Planie 
kontroli” jako�ci betonu, który podlega zatwierdzeniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Beton powinien mie	 wła�ciwo�ci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 

6.2.8. Kontrola wyko�czenia powierzchni betonu 
Wyko�czenie powierzchni betonu powinno by	 zgodne z dokumentacj� projektow�, postanowieniami normy PN-

S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powy�ej przytoczona norma. 
6.2.9. Konfekcjonowane materiały do naprawy betonu 

Kontrola powinna by	 dokonana przez inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzona wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Materiały powinny odpowiada	 wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej oraz niniejszej ST. 
Sprawdzenie polega na: 

– sprawdzeniu atestu wyrobu, 
– sprawdzeniu dopuszczenia do stosowania, 
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– sprawdzeniu terminu przydatno�ci do stosowania. 

6.2.10. Kontrola sprz�tu 
Sprz�t powinien by	 zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na: 
–  kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
–  sprawdzeniu urz�dze� do wa�enia i mieszania, 
–  sprawdzeniu betoniarki, 
–  sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urz�dze� do zag�szczania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urz�dze� do piel�gnacji i obróbki betonu. 

Wszystkie roboty uj�te w niniejszej ST podlegaj� odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest 
wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstaw�

dokonywania obmiarów, okre�laj�c� zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest zał�czony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi s�
– Wykonane konstrukcje betonowe i �elbetowe zgodnie z dokumentacj� projektow� i obmiarem w terenie – 

[m3] 
– Naprawa uszkodzonych powierzchni betonowych [m2] 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatno�ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Konstrukcje betonowe i �elbetowe uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, niniejsz� ST i 

wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Podstaw� płatno�ci jest protokół odbioru za wykonane prace, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 
bez uwag. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
 1.  PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
 2.  PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cz��	 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno�	. 
 3.  PN-EN 197-1:2002  Cement. Cz��	 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów 

powszechnego u�ytku. 
 4.  PN-EN 197-2:2002  Cement. Cz��	 2: Ocena zgodno�ci. 
 5.  PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wi�zania i stało�ci obj�to�ci. 
 6.  PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
 7.  PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 8.  PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
 9.  PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno�ci alkaicznej. 
10. PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
11. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw.  

Cz��	 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu.
12. PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
13. PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw.  

Cz��	 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 
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14. PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych. 
15. PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� w postaci 

gliny. 
16. PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych. 
17. PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasi�kliwo�ci. 
18. PN-EN 1925:2001  Metody bada� kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasi�kliwo�ci 

kapilarnej. 
19. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
20. PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz��	 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodno�	, znakowanie i etykietowanie. 
21. PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz��	 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodno�ci i ocena zgodno�ci. 
23. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty gładkie. 
25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 
26. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty �ebrowane. 
27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty �ebrowane. Dodatkowe  

wymagania stosowane w kraju. 
28. PN-89/H-84023.06 Stal okre�lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
29. PN-82/H-93215  Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu. 
30. PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.  

Wspólne wymagania i badania. 
31.  PN-91/D-95018  Surowiec drzewny. Drewno �redniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 
32. PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
33. PN-72/D-90002  Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia. 
34. PN-63/B-06251  Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 
35. PN-EN 313-1:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz��	 1: Klasyfikacja. 
36. PN-EN 313-2:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz��	 1: Terminologia. 
37. PN-EN 636-3:2001  Sklejka. Wymagania techniczne. Cz��	 3: wymagania dla sklejki u�ytkowanej w 

warunkach zewn�trznych. 
38. PN-84/M-81000  Gwo�dzie. Ogólne wymagania i badania. 
39.PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

pó�niejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 

pó�niejszymi zmianami). 

10.3. Rysunki w dokumentacji                 
Budowa lokalnej oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle 
Projekt budowlano-wykonawczy   nr arch. proj. 488/11- 03     Opracowanie wielobran�owe  !!!!!

VI. ROBOTY IZOLACYJNE  ST-04 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce robót izolacyjnych zwi�zanych z budowa 

oczyszczalni �cieków o przepustowo�ci 13 m3/d dla miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle, gmina Baborów. 
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1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach obj�tych przetargiem. 
• izolacje studni 
• izolacja pompowni 
• izolacja  komory  technologicznej  

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe u�yte w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi Polskimi Normami i Ogóln�

Specyfikacj� Techniczn�. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�	 wykonania robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na terenie budowy, 
u�yte metody oraz za ich zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, ST  
i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odst�pstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz
ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz� by	 zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mog� by	 stosowane wyroby budowlane spełniaj�ce warunki okre�lone w: 

–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 
pó�niejszymi zmianami). 

–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

pó�niejszymi zmianami). 
– wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada	

wymaganiom zawartym w normach pa�stwowych lub �wiadectwach ITB dopuszczaj�cych dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

– Lepiki i kleje nie powinny działa	 destrukcyjnie na ł�czone materiały i powinny wykazywa	 dostateczn�
odporno�	 w �rodowisku, w którym zostaj� u�yte oraz nale�yt� przyczepno�	 do sklejanych materiałów, 
okre�lon� wg metod bada� podanych w normach pa�stwowych i �wiadectwach ITB. 

– Materiały izolacyjne powinny by	 pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach pa�stwowych i �wiadectwach ITB. 

Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporz�dzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa  
Papy zbudowane s� z kilku warstw: osnowy (warstwa �rodkowa), powleczonej z obu stron warstwami asfaltu; 

posypki (warstwa wierzchnia); folii lub posypki drobnoziarnistej (warstwa dolna). Osnowa decyduje o wła�ciwo�ciach 
mechanicznych takich jak elastyczno�	, wytrzymało�	 na rozci�ganie, rozrywanie itp., a masa asfaltowa zapewnia 
wodoszczelno�	 wyrobu.  

Papy wierzchniego krycia wyko�czone s� od góry kolorow� posypk�, za� od spodu foli� antyadhezyjn�
zabezpieczaj�ca przed sklejaniem. 

Papy nowej generacji to papy zgrzewane z osnow�, przede wszystkim poliestrow�, dzi�ki czemu s� odporne na 
rozrywanie. Masa asfaltowa jest cz�sto ulepszona polimerami SBS (styren-butadien-styren) lub APP (ataktyczny 
polipropylen). Dodatek polimeru uodparnia papy na procesy starzenia oraz zapewnia zachowanie wła�ciwo�ci 
lepkospr��ystych w warunkach eksploatacyjnych w niskiej i wysokiej temperaturze.   
a) Wymagania wg PN-EN 13707:2005(U) 
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Wst�ga papy powinna by	 bez dziur i załama�, o równych kraw�dziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mie	 widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza si� pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s� uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia si� papy. Dopuszcza si�
naderwania na kraw�dziach wst�gi papy w kierunku poprzecznym nie dłu�sze ni� 30 mm, nie wi�cej ni� w 3 
miejscach na ka�de 10 m. długo�ci papy. 
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie	 jednolite zabarwienie. 

Wymiary papy w rolce 
– długo�	: 20 m. ±0,20 m. 

40 m. ±0,40 m. 
60 m. ±0,60 m. 

– szeroko�	: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

Rolki papy powinny by	 po�rodku owini�te paskiem papieru szeroko�ci co najmniej 20 cm i zwi�zane drutem i 
sznurkiem grubo�ci co najmniej 0,5 mm. 
Na ka�dej rolce papy powinna by	 umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre�lonymi w ww. normie. 
Rolki papy nale�y przechowywa	 w pomieszczeniach krytych, chroni�cych przed zawilgoceniem i działaniem 
promieni słonecznych i w odległo�ci co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki papy nale�y układa	 w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj�cej, w jednej warstwie. Odległo�	 mi�dzy 
stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy  
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
– temperatura mi�knienia – 60–80°C 
– temperatura zapłonu – 200°C 
– zawarto�	 wody – nie wi�cej ni� 0,5% 
– spływno�	 – lepik nie powinien spływa	 w temperaturze 50°C w ci�gu 5 godzin warstwy sklejaj�cej dwie 

warstwy papy nachylonej pod k�tem 45° 
– zdolno�	 klejenia – lepik nie powinien si� rozdzieli	 przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sob� i 

przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 
2.3. Materiały do izolacji termicznych  
2.4. Preparaty powłokowe do izolacji przeciwwilgociowych (np. Combiflex-C2  firmy Schomburg. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2.  Sprz�t niezb�dny do wykonania robót 
Roboty mo�na wykona	 r�cznie lub przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 
Sprz�t wykorzystywany przez Wykonawc� powinien by	 sprawny technicznie i spełnia	 wymagania techniczne w 

zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz
ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

�rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc� powinny by	 sprawne technicznie i spełnia	 wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Szczegółowe  wymagania dotycz
ce transportu 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzgl�dniaj�cy 
wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty izolacyjne, uwzgl�dniaj�cy planowany termin zako�czenia prac. 

5.2. Szczegółowe zasady dotycz
ce wykonania robót 
Roboty zwi�zane z wykonaniem robót izolacyjnych nale�y prowadzi	 zgodnie z opracowan� przez Wykonawc� i 

zaakceptowan� przez inspektora nadzoru inwestorskiego „Dokumentacj� technologiczn�”. 
Roboty izolacyjne mo�na rozpocz�	 po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego 
wpisem do Dziennika Budowy. 

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe  
Przygotowanie podkładu
a) Podkład pod izolacje powinien by	 trwały, nieodkształcalny i przenosi	 wszystkie działaj�ce na� obci��enia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna by	 równa, czysta i odpylona. 
c) Styki podło�a z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych nale�y wyokr�gli	 łukiem o 

promieniu nie mniejszym ni� 3cm. 
Gruntowanie podkładu
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolacj� z papy asfaltowej powinien by	 zagruntowany roztworem 

asfaltowym lub emulsj� asfaltow�. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien by	 suchy, a jego wilgotno�	 nie powinna przekracza	 5%. 
c) Powłoki gruntuj�ce powinny by	 naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym �e druga warstwa mo�e 

by	 naniesiona dopiero po całkowitym wyschni�ciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna by	 nie ni�sza ni� 5°C. 
Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cz��ci obiektu przed wilgoci� z gruntu powinny składa	 si� z 

jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem mi�dzy sob� w sposób ci�gły na całej 
powierzchni. 

b) Do klejenia pap asfaltowych nale�y stosowa	 wył�cznie lepik asfaltowy, odpowiadaj�cy wymaganiom norm 
pa�stwowych. 

c) Grubo�	 warstwy lepiku mi�dzy podkładem i pierwsz� warstw� izolacji oraz mi�dzy poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosi	 1,0–1,5 mm. 

d) Szeroko�	 zakładów papy zarówno podłu�nych jak i poprzecznych w ka�dej warstwie powinna by	 nie 
mniejsza ni� 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by	 przesuni�te wzgl�dem siebie. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jako�ci wykonania robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu zgodno�ci  

z dokumentacj� projektow� oraz wymaganiami podanymi PN oraz niniejszej ST. 
Kontrola powinna by	 prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmuj�cego mi�dzy innymi podział obiektu na 
cz��ci podlegaj�ce osobnej ocenie oraz szczegółowe okre�lenie zakresu i celu kontroli. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Zakres kontroli  
– Wymagana jako�	 materiałów izolacyjnych powinna by	 potwierdzona przez producenta przez 

za�wiadczenie o jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorz�dnym dokumentem. 

– Materiały izolacyjne dostarczone na budow� bez dokumentów potwierdzaj�cych przez producenta ich jako�	
nie mog� by	 dopuszczone do stosowania. 

– Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa	 sprawdzenie zgodno�ci  
z dokumentacj� projektow� oraz sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów  
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze�e� co do zgodno�ci materiału  
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z za�wiadczeniem o jako�ci wystawionym przez producenta powinien by	 on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy pa�stwowej. 

– Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj�
wymaganiom przedmiotowych norm. 

– Nie nale�y stosowa	 równie� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
– Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by	 ka�dorazowo wpisywane  

do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstaw�

dokonywania obmiarów, okre�laj�c� zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest zał�czony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostk� obmiarow� robót jest [m2] powierzchni zaizolowanej. 
Ilo�	 robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez projektanta, 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien si� odby	 przed wykonaniem tynków i innych robót wyko�czeniowych. 
Podstaw� do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowi	 nast�puj�ce dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy, 
– za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow�, 
– protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj�cych, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
– wyniki bada� laboratoryjnych, je�li takie były zlecane przez Wykonawc�. 

Roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Podstaw� płatno�ci jest protokół odbioru za wykonane prace, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 
bez uwag. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1. PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
3. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
4. PN-EN134162004 Elastyczne wyroby wodoszczelne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek. 
5. PN-EN13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Wyroby z wełny mineralnej produkowane fabrycznie. 
6. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 
7. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 
8. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Cz��	 8: Ocena zawarto�ci 

drobnych cz�stek. Badanie wska�nika piaskowego 
9. PN-55/B-04492  Grunty budowlane -- Badania wła�ciwo�ci fizycznych -- Oznaczanie wska�nika 

wodoprzepuszczalno�ci 
10. PN-60/B-04493  Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarno�ci biernej 
11. PN-88/B-04481  Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu 
12. PN-B-02421  Izolacja cieplna przewodow, armatury i urz�dze�. Wymagania i badania odbiorze 
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10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

pó�niejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 

pó�niejszymi zmianami). 

10.3. Rysunki w dokumentacji        
Budowa lokalnej oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle 
Projekt budowlano-wykonawczy   nr arch. proj. 488/11- 03     Opracowanie wielobran�owe  !!!!!

VII. POŁ�CZENIA MI�DZYOBIEKTOWE  ST-05 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  budowlanych 

polegaj�cych na zabudowie sieci technologicznych (wewn�trznych instalacji kanalizacyjnych, przewodów powietrza) 
pomi�dzy poszczególnymi obiektami zwi�zanymi z  oczyszczalni� �cieków typu SBR z infrastruktur� towarzysz�c� o 
przepustowo�ci 13m3/d dla miejscowo�ci Czerwonków-Osiedle, gmina Baborów. 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna ST-13 stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z zabudow� przewodów 

kanalizacyjnych, studzienki rozpr��nej, pompowni �cieków., przewodów powietrza.

Przewidywany zakres robót: 
Roboty monta�owe kanalizacji sanitarnej obejmuj�: 

•••• roboty monta�owe zwi�zane z zabudow� (wykonaniem) kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej 
•••• zabudow� przewodów powietrza 

• zabudow� studzienki rozpr��nej SR   

• monta� komory technologicznej   

• monta� pompowni �cieków  

• monta� oczyszczalni �cieków 
. 
   
Zakres robót przy wykonywaniu obejmuje: 

• oznakowanie robót, 
• dostaw� materiałów, 
• wykonanie prac przygotowawczych, w tym wytyczenie trasy pod budow� przewodów kanalizacyjnych przez 

geodet�, 
• wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem �cian wykopu i jego odwodnieniem, 
• uło�enie przewodów, odgał�zie� (kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej, .powietrza) 
• posadowienie studzienki kanalizacyjnych, 
• posadowienie pompowni 
• posadowienie zbiornika oczyszczalni �cieków 
• zasypanie i zag�szczenie wykopów z demonta�em umocnie� �cian wykopu, 
• odtworzenie nawierzchni po robotach oraz wykonanie nowych trawników, 
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• przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Do zako�czenia prac w razie potrzeby zabezpieczy	 studnie i zbiornik przed wypłyni�ciem   

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe u�yte w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi Polskimi Normami i Ogóln�

Specyfikacj� Techniczn�. 
Przewód - ruroci�g zło�ony z odcinków rur, kształtek zł�czy mi�dzy studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi 

obiektami technicznymi. 
Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania �cieków. 
System kanalizacyjny – sie	 ruroci�gów i urz�dze� lub obiektów pomocniczych, które słu�� do odprowadzania 

�cieków od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w których przepływ odbywa si� dzi�ki sile ci��ko�ci, a przewody s�

projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz��ciowego napełnienia.  
Sie	 kanalizacyjna �ciekowa – sie	 przeznaczona do odprowadzania �cieków bytowo – gospodarczych, 

deszczowych i przemysłowych. 
Kanalizacja ogólnospławna – to sie	 kanalizacyjna zbieraj�ca �cieki bytowo – gospodarcze oraz �cieki deszczowe 

do wspólnego kolektora. Kanalizacja ogólnospławna wyposa�ona jest w tzw. przelewy burzowe, które w okresie 
opadów odprowadzaj� mieszanin� �cieków i wody opadowej do odbiornika – płyn�cego cieku. 

.  
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza cz��	 komory roboczej i komin włazowy 

s� wykonane z prefabrykatów.  
Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynno�ci 

eksploatacyjnych w kanale.  
Komora robocza – cz��	 studzienki przeznaczona do wykonywania czynno�ci eksploatacyjnych. Wysoko�	

komory roboczej to odległo�	 pomi�dzy rz�dn� dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub 
komory, a rz�dn� dna.  

Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywaj�ca komor� robocz�. 
Właz kanałowy – element �eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek umo�liwiaj�cy dost�p do 

urz�dze� kanalizacyjnych. 
Komin włazowy – szyb ł�cz�cy komor� robocz� z powierzchni� terenu, przeznaczony do wchodzenia i 

wychodzenia obsługi.  
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu �cieków  

1.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�	 wykonania robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na terenie 

budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami inwestora 
nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odst�pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i 
zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz
ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz� by	 zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji 
projektowej. 
Mog� by	 stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj�ce aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Do wykonania robót mog� by	 stosowane wyroby budowlane spełniaj�ce warunki okre�lone w: 

– Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r, Dz.U. nr156, poz. 1118 z 
pó�niejszymi zmianami), 

– Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

pó�niejszymi zmianami). 
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– Wszelkie materiały do wykonywania sieci i instalacji wodoci�gowych powinny odpowiada	 wymaganiom 
zawartym w normach pa�stwowych lub �wiadectwach ITB dopuszczaj�cych dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

– Materiały do budowy sieci i instalacji wodoci�gowych powinny by	 pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach pa�stwowych  
i �wiadectwach ITB. 

– Wszelkie elementy instalacji wody pitnej, które mog� styka	 si� bezpo�rednio z wod� pitn�, powinny by	
wykonane z materiałów nie wpływaj�cych ujemnie na jako�	 wody i mie	 �wiadectwo o dopuszczeniu do 
stosowania, wydane przez jednostk� upowa�nion� przez Ministra Zdrowia. 

Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporz�dzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�	 za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów. Wszystkie 
zakupione przez Wykonawc� materiały musz� by	 dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.  

2.2. Przewody sieci kanalizacyjnej i przewody powietrza - opis zastosowanych materiałów        
Do budowy kanalizacji �ciekowej stosuje si� nast�puj�ce materiały: 

– Rury kielichowe PVC, lite o �rednicy 
 250x6,2mm PVC, klasy N SDR41 
– Rury kielichowe PVC, lite o �rednicy 
 200x4,9mm PVC, klasy N SDR41 
– Rury PE100 lite o �rednicy 
63x3,8mm PE100 SDR17 
– Rury PE100 lite o �rednicy 
50x3,0mm PE100 SDR17 
– Kształtki , zł�cza dwukielichowe lub nasuwki dwukielichowe, zł�czki skr�cane typu Polyrac, zł�cza 

kielichowe na wcisk uszczelniane pier�cieniami gumowymi. tuleje ochronne (przej�cia 
szczelne,trójniki,czyszczaki,kolana, przepusty kablowe. 

– uszczelki gumowe, uszczelki w formie ta�m uszczelniaj�cych z prasowanego bentonitu sodowego np. 
Superstop ½” ( do uszczelniania studzienek) 

Do budowy przewodów  powietrza stosuje si�: 
- rura stalowa ocynkowana Ø 48,3 x3,25 mm oraz Ø 42,4 x 3,25 mm ł�czona na gwint 
- kształtki 

Ruroci�gi PVC
Zalety rur kanalizacyjnych wykonanych z PVC: 
− znaczna odporno�	 na działanie wielu substancji chemicznych; 
− całkowita odporno�	 powierzchni zewn�trznych na korozyjne, destruktywne działanie wód gruntowych 

(nie wymagaj� stosowania powłok ochronnych);  
− gładko�	 wewn�trznej powierzchni, z czym wi��e si� odporno�	 na powstawanie wewn�trznych 

osadów, zatykanie przewodów jak te� zmniejszenie oporów przepływu cieczy; 
− du�a łatwo�	 układania i monta�u z uwagi na ich długo�	, niewielki ci��ar i rodzaj zł�cz; 
− du�a �ywotno�	 rur; 
− szczelno�	 poł�cze� w zakresie eksfiltracji �cieków do gruntu zapewniaj�ca ochron� �rodowiska jak równie� w 

zakresie infiltracji wód gruntowych do wn�trza kanałów co wi��e si� z ekonomik� budowy i 
eksploatacji oczyszczalni �cieków 

− niski ci��ar rur, kilkunastokrotnie razy mniejszy od substytutów (beton, kamionka, �eliwo); 
− du�a odporno�	 na �cieranie. 

Poł�czenia poprzez zł�cza kielichowe na wcisk  uszczelnianych pier�cieniami gumowymi. 

Ruroci�gi PE

 Jako materiał zostanie u�yty polietylen wysokiej g�sto�ci . Polietylen jest  odporny na działanie kwasów i zasad, 
natomiast ulega zniszczeniu pod wpływem  promieniowania UV. Mo�na go stosowa	 w temperaturze od -20°C do 
60°C i przy  ci�nieniu roboczym do 0,75 MPa. Do ł�czenia wybranych rur polietylenowych stosuje si�  metod�
zgrzewania doczołowego. Poł�czenia mi�dzy rurami PP a przyborami i armatur�  przewidziano za pomoc�
odpowiednich ł�czników z metalowymi wtopkami posiadaj�cymi  odpowiednio gwint zewn�trzny i wewn�trzny.  
 Zalety rur polietylenowych zadecydowały o ich powszechnym zastosowaniu do budowy  infrastruktury 
kanalizacyjnej. 
 Do najwa�niejszych zalet nale��: 

− odporno�	 na korozj�
− nietoksyczno�	
− 100% szczelno�	 poł�cze�
− elastyczno�	
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− wysoka odporno�	 na �cieranie 
− niska waga rur 
− łatwo�	 transportu i monta�u 
− bardzo dobre własno�ci mechaniczne. 

Ruroci�gi stalowe

Podstawowymi zaletami stali s� jej własno�ci mechaniczne. Stal jest wytrzymała na  rozci�ganie, zginanie i 
�ciskanie - pozwala to na układanie nawet długich instalacji bez  dodatkowych podpór. Rury stalowe sprawdzaj� si� te�  
tam, gdzie nara�one s� na  obci��enia mechaniczne. 

Stal jest materiałem szczelnym - przez rury stalowe nie przenikaj� gazy z otoczenia  zewn�trznego (np. tlen). Jest 
te� odporna na oddziaływanie promieni UV - pod ich  wpływem własno�ci stali nie ulegaj� pogarszaniu. 

Ze wzgl�du na konieczne siły do naci�cia i poł�czenia rur, nie stosuje si� w kraju rur  ł�czonych przez 
gwintowanie przy �rednicach, powy�ej 4” (co odpowiada DN100) –  ł�czenie poprzez spawanie lub za pomoc�
kształtek kołnierzowych. 

Rur stalowych ocynkowanych nie wolno gi�	 – mo�e to spowodowa	 uszkodzenie powłoki  cynkowej. Dlatego 
zmiany kierunków nale�y wykonywa	 za pomoc� ł�czników (kolana,  łuki). 

Składowanie materiałów 
Rury z tworzyw sztucznych powinny by	 składowane tak długo jak to mo�liwe w oryginalnym opakowaniu (w 

wi�zkach). 
Powierzchnia składowania musi by	 płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wi�zki mo�na składowa	 jedna na drugiej, lecz nie wy�ej ni� na 2m wysoko�ci w taki sposób, aby ramka wi�zki 
wy�szej spoczywała na ramce wi�zki ni�szej. Gdy rury s� składowane (po rozpakowaniu) w stertach nale�y zastosowa	
boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyło�one drewnem w maksymalnych odst�pach, co 1,5m. Gdy nie jest 
mo�liwe podparcie rur na całej długo�ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa	 na drewnianych łatach o szeroko�ci 
min. 50mm. Rozstaw podpór nie wi�kszy ni� 2m. 
W przypadku składowania rur kielichowych nie nale�y dopuszcza	 by ko�ce rur w wy�szej warstwie nie spoczywały na 
kielichach warstwy ni�szej (warstwy rur nale�y układa	 naprzemiennie). 
Rur z PE i PVC nie wolno nakrywa	 w sposób uniemo�liwiaj�cy swobodne przewietrzanie oraz nale�y rury chroni	
przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. 
Ewentualne zmiany intensywno�ci barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczaj� zmiany 
wytrzymało�ci lub odporno�ci. 
Rury stalowe mo�na przechowywa	 w wi�zkach lub luzem. 

2.3. Kruszywo na podsypk�
Podsypka pod ruroci�gi mo�e by	 wykonana z piasku lub �wiru. U�yty materiał na podsypk� i obsypk� zgodnie z  

Rozdz. IV n/n specyfikacji -  ST-02 „ Roboty ziemne” oraz wymogom norm PN-EN 805:2002. 

2.4. Studzienki                                          

• studnia rozpr��na SR, studnia z zaworem zwrotnym SZZ, studnie kanalizacyjne S1, S2, S3, wylot 
  Studzienka rozpr��na wykonana z prefabrykowanych  kr�gów betonowych �rednicy wewn�trznej 1,0m 
(1,2m wylot)  z pokryw� �elbetowa z włazem �eliwnym klasy A15) 

• komora technologiczna 
  Komor� technologiczna zaprojektowano w formie studni z kr�gów betonowych, prefabrykowanych 
ł�czonych na    uszczelk�, o �rednicy wewn�trznej 2,50 m ,przykryt� płyt� �elbetow� zaopatrzona we 
właz �eliwny klasy  Sr. 600mmA15, ze stopniami złazowymi �eliwnymi. 
  W komorze zamontowano stoliki pod  dmuchawy (szt.2) 
  (szczegóły rys. 488/11-03-11, projekt nr 488/11-03) 

• pompownia �cieków  
  Pompownie wykonane z  kr�gów betonowych prefabrykowanych łaczonych na uszczelk�, o �rednicy 
wewn�trznej 1,50   m. z pokryw� ze stali czarnej malowanej proszkowo (wykonanie indywidualne) �eliwnymi 
typu A15. Kr�gi ł�czone na   uszczelki 
  (szczegóły rys. 488/11-03-09, projekt nr 488/11-03) 
 Studzienki zabezpieczy	 izolacja przeciwwilgociow�. 
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2.5. Oczyszczalni �cieków 
Oczyszczalnia �cieków to poziomy zbiornik z wydzielon� komor� retencyjn�, komor� reaktora biologicznego i komor�
stabilizacji  
Jest urz�dzenie kompaktowe wraz z wyposa�eniem dostarczone na plac budowy.  
Zbiornik posadowiony na �elbetowym fundamencie, zamocowany obejmami opaskowymi z płaskownika zakotwionymi 
w �ebrach fundamentu. Zasypk� nale�y wykonywa	 w dwóch etapach (pierwszy- do poziomu sklepienia zbiornika w 
celu umo�liwienia wykonania poł�cze� mi�dzyobiektowych, drugi- do poziomu projektowanego terenu w rejonie 
zbiornika) 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu 
Ogólne informacje dotycz�ce stosowanego sprz�tu zostały podane w specyfikacji ogólnej  

ST-00. Roboty ziemne mog� by	 wykonywane r�cznie lub mechanicznie przy u�yciu dowolnego sprz�tu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza	 si� mo�liwo�ci� korzystania z 
nast�puj�cego sprz�tu: 

− �urawi budowlanych samochodowych, 
− koparek podsi�biernych, 
− spycharek kołowych lub g�sienicowych, 
− sprz�tu do zag�szczania gruntu, 
− wci�garek mechanicznych, 
− igłofiltry do odwadniania wykopów, 
− beczkowozów. 
Ponadto przewiduje si� u�ycie sprz�tu podstawowego tj. m.in.: 

− drabiny 
− zgrzewarki do czołowego ł�czenia odcinków rur PE i kształtek 
− spawarki elektrycznej, 
− przecinarki elektrycznej, 
− wiertarki udarowej 

Cało�	 sprz�tu niezb�dnego do wykonania robót b�dzie wyspecyfikowana w projekcie organizacji robót – 
sporz�dzonym przez Wykonawc� robót. 

Do wykonania robót nale�y stosowa	 sprz�t posiadaj�cy aktualne dopuszczenia do pracy zalecane przez Urz�d 
Dozoru Technicznego. 
Wszystkie urz�dzenia musz� by	 sprawne i u�ytkowane zgodnie z przepisami BHP. 
Pracownicy powinni posiada	 aktualne badania lekarskie, by	 przeszkoleni w zakresie BHP, jak równie� przej�	
odpowiednie szkolenia uprawniaj�ce ich do wykonywania odpowiednich robót monta�owych.

3.2. Sprz�t niezb�dny do wykonania robót 
Roboty mo�na wykona	 r�cznie lub przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 

Sprz�t wykorzystywany przez Wykonawc� powinien by	 sprawny technicznie i spełnia	 wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz
ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

�rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc� powinny by	 sprawne technicznie i spełnia	 wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto musz�
zapewni	 warunki transportu materiałów, gwarantuj�ce zachowanie ich wymaganej jako�ci.  

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie 
na jako�	 wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.  
Liczba �rodków transportu powinna gwarantowa	 prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w ST, 
wskazaniami In�yniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  
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4.2. Szczegółowe wymagania dotycz
ce transportu 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzgl�dniaj�cy 
wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty zwi�zane z układaniem sieci wymienionych w w/w specyfikacji.  

5.2. Szczegółowe zasady dotycz
ce wykonania robót 
Szczegółowe zasady dotycz�ce robót nale�y wykona	 zgodnie ze Specyfikacj� ST-01 i ST-02 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Szczegółowe zasady dotycz�ce robót nale�y wykona	 zgodnie ze Specyfikacj� ST-01 

5.4. Roboty ziemne 
Szczegółowe zasady dotycz�ce robót nale�y wykona	 zgodnie ze Specyfikacj� ST-02 

5.5. Przygotowanie podło	a 
Szczegółowe zasady dotycz�ce robót nale�y wykona	 zgodnie ze Specyfikacj� ST-01 i ST-02 

5.6. Roboty monta	owe 

5.6.1. Warunki ogólne 
Po przygotowaniu wykopu i podło�a zgodnie z punktem 5.5. mo�na przyst�pi	 do wykonania monta�owych robot 

kanalizacyjnych.  
– Technologia budowy sieci musi gwarantowa	 utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w 

wykopie otwartym mo�na przyst�pi	 po cz��ciowym odbiorze technicznym wykopu i podło�a na odcinku, co 
najmniej 30 m. 

– Przewody kanalizacji nale�y uło�y	 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 oraz PN-B-10736. 
– Materiały u�yte do budowy przewodów powinny by	 zgodne z Dokumentacja Projektow� i ST. 
– Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu nale�y oczy�ci	 od wewn�trz i zewn�trz z ziemi 

oraz sprawdzi	 czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
– Do wykopu rury nale�y opu�ci	 r�cznie, za pomoc� jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 

wykopu.  
– Rury nale�y zawsze układa	 kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
– Ka�da rura po uło�eniu zgodnie z osi� i niwelet� powinna �ci�le przylega	 do podło�a na całej swej długo�ci, co 

najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
– Dopuszcza si� pod zł�czami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd, w celu umo�liwienia wła�ciwego 

uszczelnienia zł�czy.  
– Poszczególne rury nale�y unieruchomi	 (przez obsypanie ziemi� po �rodku długo�ci rury) i mocno podbi	 z obu 

stron, aby rura nie mogła zmieni	 swego poło�enia do czasu wykonania uszczelnienia zł�czy. Nale�y sprawdzi	
prawidłowo�	 uło�enia rury (o� i spadek), za pomoc� łat celowniczych, łaty mierniczej, pionu i uprzednio 
umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

– Odchyłka osi uło�onego przewodu od osi projektowanej nie mo�e przekracza	 ± 20 mm dla rur z PVC. Spadek 
dna rury powinien by	 jednostajny. 

– Po zako�czeniu prac monta�owych w danym dniu nale�y otwarty koniec uło�onego przewodu zabezpieczy	
przed ewentualnym zamuleniem wod� gruntow� lub opadow� przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowan�
pokryw�.  

– Po sprawdzeniu prawidłowo�ci uło�enia przewodów i badaniu szczelno�ci nale�y rury zasypa	 do takiej 
wysoko�ci, aby znajduj�cy si� nad nim grunt uniemo�liwił spłyni�cie ich po ewentualnym zalaniu.  

– Odległo�	 osi przewodu w planie od urz�dze� podziemnych i nadziemnych oraz od �ciany budowli powinna by	
zgodna z dokumentacj�. 

5.6.2. Wytyczne wykonania przewodów 
Rury z PVC mo�na układa	 przy temperaturze powietrza od + 0º C do + 30º C. Przy układaniu pojedynczych rur 

na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podło�em, nale�y: 
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– wst�pnie rozmie�ci	 rury na dnie wykopu, 
– wykona	 zł�cza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec nast�pnej rury) winna 

by	 uprzednio obsypana warstw� ochronn� 30 cm ponad wierzch rury, z wył�czeniem odcinka 
poł�czenia rur. Osie ł�czonych odcinków rur musz� si� znajdowa	 na jednej prostej, co nale�y 
uregulowa	 odpowiednio podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC nale�y ł�czy	 za pomoc� kielichowych poł�cze� wciskowych, uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym 
pier�cieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia monta�u przewodu nale�y wła�ciwie przygotowa	
rury z PVC, wykonuj�c odpowiednio wszystkie czynno�ci przygotowawcze, takie jak: 

– przycinanie rur, 
– ukosowanie bosych ko�ców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem poł�czenia kielichowego wciskowego nale�y zukosowa	 bose ko�ce rury pod k�tem 15º. Wymiary 
wykonanego skosu powinny by	 takie, aby powierzchnia połowy grubo�ci �cianki rury była nadal prostopadła do osi 
rury. Na bosym ko�cu rury nale�y przy poł�czeniu kielichowym wciskowym zaznaczy	 gł�boko�	 zł�cza. Zł�cza 
kielichowe wciskane nale�y wykonywa	 wkładaj�c do wgł�bienia kielicha rury specjalnie wyprofilowan� pier�cieniow�
uszczelk� gumow�, a nast�pnie wciskaj�c bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go 
smarem silikonowym. Do wciskania bosego ko�ca rury przy �rednicach powy�ej 90 mm u�ywa	 nale�y wyciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania poł�czenia powinno by	 osi�gni�cie przez czoło kielicha granicy wcisku 
oraz współosiowo�	 ł�czonych elementów. Poł�czenie kielichowe przed zasypaniem nale�y owin�	 foli� z tworzywa 
sztucznego w celu zabezpieczenia przed �cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

5.6.3. Zasypywanie wykopów i ich zag�szczenie 
Zgodnie z cz. IV n/n specyfikacji- Roboty ziemne ST – 02. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jako�ci wykonania robót zwi�zanych z układaniem sieci kanalizacji oraz przewodów powietrza polega 

na sprawdzeniu zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz wymaganiami podanymi PN oraz niniejszej ST. 
Kontrola powinna by	 prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmuj�cego mi�dzy innymi podział obiektu na 
cz��ci podlegaj�ce osobnej ocenie oraz szczegółowe okre�lenie zakresu i celu kontroli. 
Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek sporz�dzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotycz�ce 
kontroli jako�ci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Zakres kontroli  

6.2.1 Wymagania ogólne 
- Wymagana jako�	 materiałów do budowy  przewodów kanalizacyjnych i powietrza powinna by	

potwierdzona przez producenta przez za�wiadczenie o jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorz�dnym dokumentem. 

- Materiały słu��ce budowie przewodów kanalizacyjnych i powietrza dostarczone na budow� bez dokumentów 
potwierdzaj�cych przez producenta ich jako�	 nie mog� by	 dopuszczone do stosowania. 

- Odbiór materiałów do budowy  powinien obejmowa	 sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz 
sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrze�e�, co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci wystawionym przez producenta powinien 
by	 on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa�stwowej. 

- Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj� wymaganiom 
przedmiotowych norm. 

- Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by	 ka�dorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstaw�

dokonywania obmiarów, okre�laj�c� zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest zał�czony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
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7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostk� obmiarow� robót jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, ilo�	 armatury i studzienek w szt. 

(sztuka) 
Ilo�	 robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez projektanta 

inspektora nadzoru inwestorskiego orz sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót powinien si� odby	 przed wykonaniem robót wyko�czeniowych. 

Podstaw� do odbioru robót w/w powinny stanowi	 nast�puj�ce dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy, 
– za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow�, 
– protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj�cych, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
– wyniki bada� laboratoryjnych, je�li takie były zlecane przez Wykonawc�. 

Roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Podstaw� płatno�ci jest protokół odbioru za wykonane prace, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 
bez uwag. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty b�d�ce podstaw� do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji 
projektowej, aprobaty techniczne, ustalenia techniczne oraz normy. 

10.1. Normy 
1.  PN-86 – B-02480 „Grunty budowlane. Okre�lenie, symbole, podział i opisy gruntów” 
2.  PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie” 
3.  PN-88/B-065250 „Beton zwykły” 
4.  PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 
5.  PN-86/B-0182 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

�elbetowe. Nazwy i okre�lenia” 
6.  PN-B-24625 : 1998 „Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gor�co” 
9.  PN-EN 1401-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci�nieniowe systemy 

przewodowe z niezmi�kczonego polichlorku winylu ( PVC) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotycz�ce rur, kształtek i systemu. 

11.  PN-80/B-01800 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
�elbetowe” 

12. PN-B-10729 : 1999 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 
13. BN-86/8971/08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr�gi betonowe i �elbetowe” 
14. PN-64/H-74086 „Stopnie �eliwne do studzienek kontrolnych”  
14. PN-EN  - 124: 2000 Zwie�czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych dla nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego 
15. BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny” 
16. PN-EN805 : 2002 „Zaopatrzenie w wod�. Wymagania dotycz�ce systemów zewn�trznych i ich cz��ci 

składowych” 
17. PN-EN1610 : 2002 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” 
18. PN-EN 124:2000 „Zwie�czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu , znakowanie, sterowanie 
jako�ci�” 

19. PN-88/B-04481 „Badania próbek gruntu” 
20. BN-77/8931-12 „Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu” 
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21. PN-EN 476: 2001 „Wymagania ogólne dotycz�ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej” 

25. PN-B – 10736: 1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

10.2. Inne dokumenty 
1.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r, Dz.U. nr156, poz. 1118 z pó�niejszymi 

zmianami), 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 

pó�niejszymi zmianami). 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych – tom II – Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych przy odbiorze. 
6. Instrukcja projektowania wykonania i odbioru ruroci�gów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i 

polietylenu – producenta rur. 
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Wymagania techniczne COBRTI  INSTAL , 

zeszyt 9, rok 2003. 
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci�gowych - Wymagania techniczne COBRTI  INSTAL , 

zeszyt 3, rok 2001. 

10.3. Rysunki w dokumentacji 
Budowa lokalnej oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle 
Projekt budowlano-wykonawczy   nr arch. proj. 488/11- 03     Opracowanie wielobran�owe  !!!!!

VIII.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE  ST-06         

1. WST�P 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania instalacji elektrycznej  

i sterowania urz�dzeniami technologicznymi w projektowanej oczyszczalni �cieków i pompowni dla miejscowo�ci 
Czerwonków - Osiedle. 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna ST- jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót zwi�zanych z monta�em obejmuj�cym 

instalacje elektryczne zasilania i sterowania urz�dze� technologicznych oczyszczalni �cieków i pompowni 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami i „Przepisami Budowy Urz�dze�

Elektroenergetycznych”. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji s�: 

−  Szafka SZS wykonana w obudowie z poliestru 
− skrzynki przył�czeniowe na fundamencie 
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_         aparatura modułowa 
− gniazda wtykowe 
− czujniki poziomu w zbiornikach technologicznych 
_          przewody i kable o wła�ciwie dobranych przekrojach 
       
 Wszystkie materiały musz� spełnia	 odpowiednie normy przedmiotowe 

3. SPRZ�T 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jako�	 wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te� przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprz�t u�ywany przez wykonawc� powinien uzyska	
akceptacj� Kierownika projektu. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie 

na jako�	 wykonywanych robót. Na �rodkach transportu przewo�one materiały powinny by	 zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Zakres wykonywanych robót: 
− monta� szafki SZS 
− monta� skrzynek przył�czeniowych 
_          monta� czujników poziomu w zbiornikach technologicznych 
− monta� o�wietlenia, 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Atesty 
Aparaty i urz�dzenia elektryczne oraz przewody powinny posiada	 atest fabryczny lub �wiadectwo jako�ci, 

wydane przez producenta. 

6.2.Kontrola i badania w trakcie robót 
W trakcie wykonywania robót nale�y sprawdza	 zgodno�	 realizacji robót z projektem. 

6.3. Badania i pomiary pomonta	owe 
Po zako�czeniu robót nale�y sprawdzi	 i wykona	: 

− jako�	 i kompletno�	 wykonanych robót, 
− pomiary elektryczne zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk� obmiaru robót jest: 

− 1 metr dla prac polegaj�cych na kuciu układaniu przewodów, przewodów odprowadzaj�cych i uziomów 
otokowych, 

− 1 metr długo�ci i 1 metr gł�boko�ci wykopu dla kabli siłowych i sterowniczych, 
− 1szt./1kpl dla prac polegaj�cych na monta�u elementów prefabrykowanych, osprz�tu elektrycznego i 

czujników poziomu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikaj
cych 
Odbiorom robót ulegaj�cych zakryciu podlegaj� nast�puj�ce roboty: 

− przewody i kable układane w ziemi. 

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Do obioru ostatecznego wykonawca jest zobowi�zany dostarczy	 nast�puj�ce dokumenty: 

− dokumentacj� powykonawcz�, 
− protokóły z dokonanych pomiarów, 
− atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i osprz�tu. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Podstaw� płatno�ci jest protokół odbioru za wykonane prace, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 
bez uwag. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy i normatywy 

− PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplast. i powłoce 
polwinitowej na napi�cie znamionowe 0.6/1 kV, 

− PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Ochrona przeciwpora�eniowa, 

− PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Ochrona przed przepi�ciami. Ochrona instalacji niskiego napi�cia przed przej�ciowymi 
przepi�ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napi�cia, 

− PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 
elektrycznego. Oprzewodowanie, 

− PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obci��alno�ci pr�dowe 
długotrwałe przewodów, 

− PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 
elektrycznego. Aparatura ł�czeniowa i sterownicza, 

− PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 
elektrycznego. Urz�dzenia do ochrony przed przepi�ciami, 

− PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 
elektrycznego. Układy uziemiaj�ce i poł�czenia wyrównawcze instalacji informatycznych, 

− PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz�ce 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o�wietlenia zewn�trznego, 

− PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 
− PN-86-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych (norma wieloarkuszowa), 
− PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno�ci� statyczn�. Ochrona obiektów, instalacji i urz�dze�. 

Wymagania, 
− PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepi�	, 
− PN-IEC 598-1+A1:1994 Oprawy o�wietleniowe. Wymagania ogólne i badania, 
− PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 

ochrony dla urz�dze� piorunochronnych, 
− PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji elektrycznych, 

budowlane i topograficzne, 
− PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe. Cz��	 3: Wymagania dotycz�ce 

niskonapi�ciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dost�pnych do 
u�ytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe, 

− PN-EN 60349-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe. Cz��	 1: Zestawy badane w pełnym i 
niepełnym zakresie bada� typu. 
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10.2. Rysunki w dokumentacji 

Projekt nr 488/11-03( projekt wykonawczy – budowa lokalnej oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Czerwonków – 
Osiedle). 

IX.   �LUSARKA  ST-07 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem Specyfikacji Techniczne s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z 

budow� oczyszczalni �cieków o przepustowo�ci 13 m3/d dla miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle, gmina Baborów. 

1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce wykonanie i monta�

elementów stalowych takich jak np. 
• konstrukcje wsporcze, 
• stoliki pod dmuchawy, 
• kotwy, 
• pokrywy 
• wci�gniki, 
• prowadnice rurowe 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe u�yte w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi Polskimi Normami i Ogóln�

Specyfikacj� Techniczn�. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje cało�	 robót zwi�zanych z wykonywaniem  
i zabudow� �lusarki oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�	 wykonania robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na terenie budowy, 
metody u�yte przy monta�u oraz za ich zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odst�pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz
ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz� by	 zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mog� by	 stosowane wyroby budowlane spełniaj�ce warunki okre�lone w: 

–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z 
pó�niejszymi zmianami), 

–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
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–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
pó�niejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporz�dzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje si�: 

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SYwg   
   PN-EN 10025:2002 
- stal nierdzewna  (OH18N9)  

Wykazy stali –  stosowa	 zgodnie z zamieszczonymi wykazami w projektach. 

2.2.1.1. Kształtowniki  
Wykonywane s� jako otwarte (k�towniki,ceowniki, teowniki oraz zamkni�te-rury okr�głe). 
Produkuje si� je ze stali konstrukcyjnej w�glowej zwykłej jako�ci St0S, St3SX, St3SY.  

2.2.1.2. Własno�ci mechaniczne i technologiczne  
Powinny odpowiada	 wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by	 bez p�kni�	, p�cherzy i 

naderwa�. 
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne s� pozostało�ci jamy usadowej, rozwarstwienia i 

p�kni�cia widoczne gołym okiem. 
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtr�cenia niemetaliczne, w�ery, 

wypukło�ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato�ci s� dopuszczalne je�eli: 
-- mieszcz� si� w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-- nie przekraczaj� 0.5 mm dla walcówki o grubo�ci od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubo�ci 

wi�kszej. 

2.2.2. Powłoki wyko�czeniowe. 
Stal  czarna zabezpieczona np. zestawem epoksydowo-polurietanowym EP-PRU 8/1/2003/W firmy Olivia 
Polska lub Epinox 77 o gr. 300�m(w warstwach po 100 �m ) 

2.2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Wszystkie wyroby nale�y przechowywa	 w magazynach zamkni�tych, suchych  

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by	 utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby nale�y układa	 w jednej lub kilku warstwach w odległo�ci nie mniejszej ni� 1 m od czynnych urz�dze�
grzejnych i zabezpieczy	 przed uszkodzeniem. 

2.2.4. Badania na budowie 

• Ka�da partia materiału dostarczona na budow� przed jej wbudowaniem musi uzyska	 akceptacj� inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

• Ka�dy element dostarczony na budow� podlega odbiorowi pod wzgl�dem: 
– jako�ci materiałów, spoin, otworów na �ruby, 
– zgodno�ci z projektem, 
– zgodno�ci z atestem wytwórni, 
– jako�ci wykonania z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jako�ci powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodze�  
w czasie transportu potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.. 



�����������

	
���������

����������	
������

������������

Budowa lokalnej oczyszczalni �cieków  
w miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle 

Specyfikacja techniczna wykonania 
 i odbioru robót budowlanych 

���������

��	�����	��

sierpie� 2011 

   

3.2. Sprz�t niezb�dny do wykonania robót 
Do wykonania i monta�u �lusarki mo�e by	 u�yty dowolny sprz�t. 

Sprz�t wykorzystywany przez Wykonawc� powinien by	 sprawny technicznie i spełnia	 wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz
ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotycz
ce transportu 
Ka�da partia wyrobów powinna zawiera	 wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiedni� norm�. 
Elementy do transportu nale�y zabezpieczy	 przed uszkodzeniem. 
Elementy mog� by	 przewo�one dowolnym �rodkiem transportu. Powinny by	 zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesuni�ciem oraz utrat� stateczno�ci. 
�rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc� powinny by	 sprawne technicznie i spełnia	 wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzgl�dniaj�cy 
wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty uwzgl�dniaj�c planowany termin zako�czenia prac. 

5.2. Szczegółowe zasady dotycz
ce wykonania robót 
Roboty zwi�zane z wykonaniem i monta�em elementów nale�y prowadzi	 zgodnie z opracowan� przez 

Wykonawc� i zaakceptowan� przez inspektora nadzoru inwestorskiego „Dokumentacj� technologiczn�”. 

5.2.1. Ci�cie 
Brzegi po ci�ciu powinny by	 czyste, bez naderwa�, gradu i zadziorów, �u�la, nacieków  

i rozprysków metalu po ci�ciu. 
Miejscowe nierówno�ci zaleca si� wyszlifowa	. 

5.2.2. Prostowanie i gi�cie 
Podczas prostowania i gi�cia powinny by	 przestrzegane ograniczenia dotycz�ce granicznych temperatur oraz 

promieni prostowania i gi�cia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wyst�pi	 rysy i p�kni�cia. 
  

5.2.3. Monta	

• Elementy powinny by	 montowane zgodnie z dokumentacj� techniczn� lub instrukcj� zaakceptowan� przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

• Powłoki wyko�czeniowe powinny by	 jednolite, bez widocznych poprawek,  rys i odprysków. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jako�ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz niniejsz�

ST. 
Kontrola powinna by	 prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmuj�cego mi�dzy innymi podział obiektu na 
cz��ci podlegaj�ce osobnej ocenie oraz szczegółowe okre�lenie zakresu i celu kontroli. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotycz�ce 
kontroli jako�ci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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6.2. Zakres kontroli  

6.2.1. Badanie materiałów  

Badanie materiałów u�ytych na konstrukcj� nale�y przeprowadzi	 na podstawie zał�czonych za�wiadcze� o 
jako�ci wystawionych przez producenta stwierdzaj�cych zgodno�	 z wymaganiami dokumentacji i normami 
pa�stwowymi. 

6.2.2. Badanie gotowych elementów 
Powinno obejmowa	: 

– sprawdzenie wymiarów, wyko�czenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
poł�cze� konstrukcyjnych, prawidłowego działania cz��ci ruchomych. 

Z przeprowadzonych bada� nale�y sporz�dzi	 protokół odbioru. 

6.2.3. Badanie jako�ci wbudowania 
Powinno obejmowa	: 

– sprawdzenie stanu i wygl�du elementów pod wzgl�dem równo�ci, pionowo�ci  
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie działania cz��ci ruchomych, 
– stan i wygl�d wbudowanych elementów oraz ich zgodno�	 z dokumentacj�. 

Roboty podlegaj� odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstaw�

dokonywania obmiarów, okre�laj�c� zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest zał�czony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostk� obmiarow� dla pozostałych elementów jest – masa gotowej konstrukcji w tonach. 
Ilo�	 robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez projektanta, 

inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynno�ci podane w punktach 5 i 6. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Podstaw� płatno�ci jest protokół odbioru za wykonane prace, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 
bez uwag. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
Normy dotycz�ce stali
1. PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i poło�enia. Warto�ci. 
2. PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie 
3. PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
4. PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gor�co z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
5. PN-EN 10204+A1:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
6. PN-EN ISO 3269:2004  Cz��ci zł�czne. Kontrola odbiorcza 
7. PN-EN ISO 4759-1:2004  Tolerancje cz��ci zł�cznych. Cz��	 1: �ruby, wkr�ty, �ruby  

dwustronne i nakr�tki. Klasy dokładno�ci A, B i C 
8. PN-EN ISO 4759-3:2004   Tolerancja cz��ci zł�cznych. Cz��	 3: Podkładki okr�głe 

 do �rub, wkr�tów i nakr�tek. Klasy dokładno�ci A i C 
9. PN-89/H-84023/01 Stal okre�lonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
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10. PN-89/H-84023/04 Stal okre�lonego zastosowania Stal niskow�glowa zwykłej  
 jako�ci. Gatunki 

11. PN-89/H-84023/07 Stal okre�lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
12. PN–EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gor�co grubo�ci 3mm i wi�kszej.  

Tolerancje wymiarów, kształtki i masy. 
13. PN–H–92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary 
14. PN-84/H-93000 Stal w�glowa i niskostopowa. Walcówka i pr�ty walcowane na  

gor�co 
15. PN–EN ISO 7091:2003 Podkładki okr�głe. Szereg normalny. Klasa dokładno�ci C 
16. PN–EN ISO 7089:2004 Podkładki okr�głe. szereg normalny. Klasa dokładno�ci A 
17. PN–EN ISO 4016:2004 �ruby z łbem sze�ciok�tnym. Klasa dokładno�ci C 
18. PN–EN ISO 4014:2004 �ruby z łbem sze�ciok�tnym. Klasa dokładno�ci A i B 
19. PN–EN ISO 4032:2004 Nakr�tki sze�ciok�tne, odmiana 1. Klasy dokładno�ci A i B 
20. PN–EN ISO 4034:2004 Nakr�tki sze�ciok�tne. Klasa dokładno�ci C 
21. PN-EN ISO 898-1:2001 Własno�ci mechaniczne cz��ci zł�cznych wykonanych ze stali  

w�glowej oraz stopowej. �ruby i �ruby dwustronne 
Normy dotycz�ce spawania
1. PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych 
2. PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zakłady stosuj�ce procesy spawalnicze. Podział 
3. PN-EN 288–1 
    ÷ PN-EN 288–9 Wymagania dotycz�ce technologii spawania metali  

i jej uznawanie 
4. PN-EN 29692:1997 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe  

w osłonach gazowych i spawanie gazowe-Przygotowanie brzegów do spawania stali 
5. PN–75/M–69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali w�glowych 

 i niskostopowych. Przygotowanie szczegółów spawania. 
6. PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenku w�gla stali w�glowych  

i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania
7. PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym 
8. PN–EN 756:1999 Spawalnictwo. materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe i kombinacje 

drut–topnik do spawania łukiem krytym  stali niestopowych i drobnoziarnistych. 
Oznaczenie. 

9. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
wymagania i badania 

10. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zł�czy spawanych. Nazwy i okre�lenia 
11. PN–EN ISO 9013:2003 Spawalnictwo. Ciecie termiczne. Klasyfikacja ci�cia termicznego. Specyfikacja 

geometrii wyrobu i tolerancje jako�ci. 
12. PN-EN 970  Spawalnictwo. Badania nieniszcz�ce zł�czy spawanych-Badania wizualne. 
13. PN-EN 25817 Zł�cza spawane łukowo. Wytyczne do okre�lania poziomów jako�ci według 

niezgodno�ci spawalniczych 
14. PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zł�czy spawanych. Nazwy i okre�lenia. 

15.PN-EN ISO 12944-4       Farby i lakiery. Ochrona przed korozj� konstrukcji stalowych za  
           pomoc� ochronnych systemów malarskich. Cz��c 4; Rodzaje  
           powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.  
16. PN-B-06200        Konstrukcje stalowe w budownictwie. Warunki wykonania i  
           odbioru.  
17. PN-70/H-97051        Ochrona przed korozj�. Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i  
           �eliwa do malowania. Ogólne wytyczne.  
18. PN-85/B-01805       Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady  
          ochrony.  
19.PN-71/H-97053       Ochrona przed korozj� . Malowanie konstrukcji stalowych.       
      Ogólne wytyczne.  

10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016z 2003 r) wraz z 

pó�niejszymi zmianami, 
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2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 

pó�niejszymi zmianami). 

10.3. Rysunki w dokumentacji          
Budowa lokalnej oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle 
Projekt budowlano-wykonawczy   nr arch. proj. 488/11- 03     Opracowanie wielobran�owe  !!!!!

X.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  ST-08 

1. Wst�p 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania  
i odbioru robót zagospodarowania terenu zwi�zanych z budow� oczyszczalni �cieków o przepustowo�ci 13 m3/d dla 
miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle, gmina Baborów. 

 1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce  

i maj�ce na celu wykonanie zagospodarowania terenu w obiekcie obj�tym przetargiem tzn.: 
• przywrócenie powierzchni terenu, 
• humusowanie i obsianie traw�, 
• usuni�cie ewentualnych szkód powstałych w trakcie robót, 
• chodniki 
• stanowisko na kontenery 
• dojazd (droga wewn�trzna)
• jezdnia dojazdowa szutrowa  wałowana 
• ogrodzenie 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy �cieralnej 
nawierzchni, wykonany metod� wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzuj�cy si� kształtem, który umo�liwia wzajemne przystawanie elementów. 
Kraw��nik – prosty lub łukowy element budowlany oddzielaj�cy jezdni� od chodnika, charakteryzuj�cy si� stałym lub 
zmiennym przekrojem poprzecznym i długo�ci� nie wi�ksz� ni� 1,0 m. 
Obrze�e – element budowlany, oddzielaj�cy nawierzchnie chodników i ci�gów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych  do komunikacji. 

Spoina – odst�p pomi�dzy przylegaj�cymi elementami (kostkami) wypełniony okre�lonymi materiałami 
wypełniaj�cymi 

Pozostałe  kre�lenia podstawowe u�yte w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi Polskimi Normami i Ogóln�
Specyfikacj� Techniczn�. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�	 wykonania robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na terenie budowy, 
u�yte metody oraz za ich zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odst�pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 



�����������

	
���������

����������	
������

������������

Budowa lokalnej oczyszczalni �cieków  
w miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle 

Specyfikacja techniczna wykonania 
 i odbioru robót budowlanych 

���������

��	�����	���

sierpie� 2011 

   

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz
ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz� by	 zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mog� by	 stosowane wyroby budowlane spełniaj�ce warunki okre�lone w: 

–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 
pó�niejszymi zmianami), 

–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

pó�niejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporz�dzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Ziele�
Nale�y zastosowa	: 
- ziemi� urodzajn�
- nasiona traw 

2.2.1. Trawniki 
Trawa 

zastosowanie – trawniki dywanowe 
procentowy udział mieszanki – 30 
wymagania – gleby urodzajne. 

Przy trawnikach dywanowych płaskich nale�y wysiewa	 – 25 g/m2, 
na skarpach – 30 g/m2. 
Zastosowa	 5 cm warstw� ziemi ogrodniczej. 

2.3.Chodniki 
  Powierzchnia zabudowy 35 m2

 Nawierzchnia chodników z kostki betonowej czerwonej, grubo�ci 6 cm, uło�ona na podsypce piaskowej grubo�ci 
3 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm i grubo�ci 15 cm. 

 Warstwa ods�czaj�ca o grubo�ci 10 cm z piasku. 
  Obramowanie chodników z obrze�a betonowego 8/30, uło�onego na podsypce piaskowej 10  cm. 
 Szeroko�	 chodników od 2,0 i 3.0 m. 

2.4 .Stanowisko pod kontenery 
 Powierzchnia  zabudowy 6.0 m2. 
 Nawierzchnia kostki betonowej 8 cm , na podsypce piaskowo-cementowej 3 cm podbudowie z kruszywa łamanego 

o fr. 0/63mm stabilizowanego mechanicznie  15 cm.. Warstwa ods�czaj�ca z piasku 10cm.  
 Kraw��nik betonowy najazdowy 15/22 z ław� betonow� z oporem  na podsypce piaskowej. 

2.5. Dojazd i droga wewn�trzna 
  Powierzchnia zabudowy  całkowita 93,0 m2.
 Szeroko�	 drogi wewn�trznej od 3,0 m x 27m dł. 
 Nawierzchnia drogi  szutrowa uwałowana z tłucznia  31,5/63 zaklinowana kli�cem 0/16 (wałowany) 15 cm, 

tłucznia z kruszywa łamanego (wałowany) stabilizowany mechanicznie o fr. 0/63 mm 15 cm. Warstwa 
ods�czajaca z pisku 15 cm. Kraw��nik betonowy 15/25 na posypce piaskowej 5 cm., ława betonowa z oporem 
35/35. 

2.8. Ogrodzenie. 
Nale�y zastosowa	 ogrodzenie systemowe, wysoko�ci 2,0 m , siatkowe lub kratowe jednego z wielu producentów 

krajowych. 
Siatka pleciona o oczkach 50 x 50 mm lub siatka ogrodzeniowa zgrzewana lub prz�sła kratowe. Siatki /kraty/ 

wysoko�ci 2,00m, ocynkowane, z powłok� poliestrow� lub PVC w kolorze zielonym. 
Słupki i inne akcesoria odpowiednie dla wybranego systemu. Wszystkie elementy ocynkowane, z powłok� poliestrow�

lub PVC w kolorze zielonym. 
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Brama o szeroko�ci 4,0 m , dwuskrzydłowa otwierana do wewn�trz dobrana do systemu ogrodzenia. 
 Zabezpieczona jak pozostałe elementy ogrodzenia. 
Długo�	 ogrodzenia ok. 73,0m.  

2.9.. Wymagania szczegółowe dotycz
ce materiałów. 
–  Wszystkie elementy ogrodzenia tj. prz�sła słupki, brama , uchwyty s� trwale zabezpieczone przed korozj�.  
– Musz� spełnia	 odpowiednie normy w zakresie wytrzymało�ci  mechanicznej  na rozciaganie i sztywno�ci oraz 

bezpiecze�stwa. 
– Wykonawca jest odpowiedzialny z  jako�	 u�ytego materiału do siewu, który powinien spełnia	 PN, 

postanowienia umowy 

3. Sprz�t 

3.1. Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.. 

3.2.  Sprz�t niezb�dny do wykonania robót 
Roboty zwi�zane z zagospodarowaniem terenu mog� by	 wykonywane r�cznie lub mechanicznie przy u�yciu 

dowolnego typu sprz�tu. 
Układanie betonowej kostki brukowej mo�e odbywa	 si�: 
– r�cznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
– mechanicznie przy zastosowaniu urz�dze� układaj�cych (układarek), składaj�cych si� z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, słu��cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich uło�enia; urz�dzenie 
to, po sko�czonym układaniu kostek, mo�na wykorzysta	 do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do 
chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek mo�na stosowa	 specjalne narz�dzia tn�ce (np. przycinarki, szlifierki z tarcz�). 
Do zag�szczania nawierzchni z kostki nale�y stosowa	 zag�szczarki wibracyjne (płytowe) z wykładzin� elastomerow�, 
chroni�ce kostki przed �cieraniem i wykruszaniem naro�y. 
Sprz�t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada	 wymaganiom wła�ciwych OST, lub innym 
dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzgl�dnie opracowanym SST zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale�y stosowa	 betoniarki 
Sprz�t wykorzystywany przez Wykonawc� powinien by	 sprawny technicznie i spełnia	 wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 

4. Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz
ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

�rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc� powinny by	 sprawne technicznie i spełnia	 wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Szczegółowe  wymagania dotycz
ce transportu 
Materiały na budow� mog� by	 przewo�one odpowiednimi �rodkami transportu. 

Do przewozu betonowej kostki brukowej i obrze�y zaleca si� samochody skrzyniowe, wyposa�one w d�wig o ud�wigu 
do 5 ton umo�liwiaj�cy załadunek i rozładunek palet z materiałami. 

Betonowe kostki brukowe mog� by	 przewo�one na paletach - dowolnymi �rodkami transportowymi po 
osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci na �ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by	
zabezpieczone przed przemieszczaniem si� i uszkodzeniem. 
Jako �rodki transportu wewn�trzzakładowego kostek na �rodki transportu zewn�trznego mog� słu�y	 wózki widłowe, 
którymi mo�na dokona	 załadunku palet. Do załadunku palet na �rodki transportu mo�na wykorzystywa	 równie�
d�wigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny by	 spinane ta�mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczaj�cymi kostki przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si� układa	 do 10 warstw kostek (zale�nie od grubo�ci i 
kształtu), tak, aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Po��dane jest, aby palety z kostkami były 
wysyłane do odbiorcy �rodkiem transportu samochodowego wyposa�onym w d�wig do za- i rozładunku. 
Kraw��niki i obrze�a mog� by	 przewo�one dowolnymi �rodkami transportowymi. Kraw��niki betonowe nale�y 
układa	 w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Kraw��niki kamienne nale�y układa	 na podkładkach 
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drewnianych, długo�ci� w kierunku jazdy. Kraw��niki i obrze�a powinny by	 zabezpieczone przed przemieszczaniem 
si� i uszkodzeniem w czasie transportu. 
Kruszywa mo�na przewozi	 dowolnym �rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny by	 zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement powinien by	 przewo�ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 
Zalew� lub masy uszczelniaj�ce do szczelin dylatacyjnych mo�na transportowa	 dowolnymi �rodkami transportu w 
fabrycznie zamkni�tych pojemnikach lub opakowaniach, chroni�cych je przed zanieczyszczeniem. 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzgl�dniaj�cy 
wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty zwi�zane z zagospodarowaniem terenu, uwzgl�dniaj�cy 
planowany termin zako�czenia prac. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty zwi�zane z zagospodarowaniem terenu nale�y prowadzi	 zgodnie z opracowan� przez Wykonawc� i 

zaakceptowan� przez inspektora nadzoru inwestorskiego „Dokumentacj� technologiczn�”. 
Roboty te nale�y wykona	 po zako�czeniu robót budowlanych. 
Roboty mo�na rozpocz�	 po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna by	 zgodna z dokumentacj� projektow� lub SST  

Konstrukcja nawierzchni mo�e obejmowa	 uło�enie warstwy �cieralnej z betonowej kostki brukowej na: 
– podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
– podsypce piaskowej roz�cielonej bezpo�rednio na podło�u z gruntu piaszczystego o wska�niku piaskowym WP ≥

35 wg [8]. 
Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst�powaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin zapraw� cementowo-piaskow�, obejmuj�: 
– wykonanie podbudowy, 
– wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw��ników, obrze�y i ew. �cieków), 
– przygotowanie i roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
– uło�enie kostek z ubiciem, 
– przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie ni� szczelin, 
– wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
– piel�gnacj� nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
. 

5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw� betonowej kostki brukowej powinien by	

zgodny z dokumentacj� projektow�. 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada	 wymaganiom wła�ciwej OST 
Inne rodzaje podbudów powinny odpowiada	 wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie 
opracowanym SST zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by	 zgodny z dokumentacj� projektow� lub SST. 

Kraw��niki i obrze�a zaleca si� ustawia	 przed przyst�pieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, po��dane jest uło�enie pojedynczego rz�du kostek w celu ustalenia szeroko�ci nawierzchni i prawidłowej 
lokalizacji kraw��ników lub obrze�y. 

5.6. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubo�	 powinny by	 zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST. 

. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekracza	 ± 1 cm. 
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Podsypk� piaskow� nale�y zwil�y	 wod�, równomiernie roz�cieli	 i zag��ci	 lekkimi walcami (np. r�cznymi) lub 
zag�szczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno�ci optymalnej. 
Podsypk� cementowo-piaskow� stosuje si� z zasady przy wyst�powaniu podbudowy pod nawierzchni� z kostki. 
Podsypk� cementowo-piaskow� przygotowuje si� w betoniarkach, a nast�pnie roz�ciela si� na uprzednio zwil�onej 
podbudowie, przy zachowaniu: 
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotno�	 układanej podsypki powinna by	 taka, aby po �ci�ni�ciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała si� i nie było na dłoni �ladów wody, a po naci�ni�ciu palcami podsypka rozsypywała si�. Roz�cielenie 
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza	 układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz�cielona 
podsypka powinna by	 wyprofilowana i zag�szczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r�cznymi) lub 
zag�szczarkami wibracyjnymi. 
Je�li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni nale�y j� pola	
wod� w takiej ilo�ci, aby woda zwil�yła cał� grubo�	 podsypki. Roz�cielenie podsypki z suchej zaprawy mo�e 
wyprzedza	 układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zapraw� musi by	 zako�czone przed rozpocz�ciem wi�zania cementu 
w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania. 

Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek inspektor nadzoru mo�e 
poleci	 Wykonawcy uło�enie po 1 m2 wst�pnie wybranych kostek, wył�cznie na podsypce piaskowej. 
Warunki atmosferyczne 
Uło�enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� wykonywa	 przy temperaturze otoczenia 
nie ni�szej ni� +5oC. Dopuszcza si� wykonanie nawierzchni je�li w ci�gu dnia temperatura utrzymuje si� w granicach 
od 0oC do +5oC, przy czym je�li w nocy spodziewane s� przymrozki kostk� nale�y zabezpieczy	 materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, pap� itp.). 
Nawierzchni� na podsypce piaskowej zaleca si� wykonywa	 w dodatnich temperaturach otoczenia. 
Uło�enie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by	 wykonana z elementów o jednakowej grubo�ci. Na wi�kszym fragmencie 
robót zaleca si� stosowa	 kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne s� ró�ne odcienie 
wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki mo�na wykonywa	 r�cznie lub mechanicznie. 
Układanie r�czne zaleca si� wykonywa	 na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod wzgl�dem 
kształtu lub wymagaj�cych kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz ró�nych wymiarów i kształtów kostek. 
Układanie kostek powinni wykonywa	 przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca si� wykonywa	 na du�ych powierzchniach o prostym kształcie, tak, aby układarka 
mogła przenosi	 z palety warstw� kształtek na miejsce ich uło�enia z wymagan� dokładno�ci�. Kostka do układania 
mechanicznego nie mo�e mie	 du�ych odchyłek wymiarowych i musi by	 odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. uło�ona na palecie w odpowiedni wzór, bez doło�enia połówek i dziewi�tek, przy czym ka�da warstwa 
na palecie musi by	 dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi by	 wsparte prac� brukarzy, którzy uzupełniaj� przerwy, wyrabiaj� łuki, dokładaj� kostki w 
okolicach studzienek i kraw��ników. 
Kostk� układa si� około 1,5 cm wy�ej od projektowanej niwelety, poniewa� po procesie ubijania podsypka zag�szcza 
si�. 
Do uzupełnienia przestrzeni przy kraw��nikach, obrze�ach i studzienkach mo�na u�ywa	 elementy kostkowe 
wyko�czeniowe w postaci tzw. połówek i dziewi�tek, maj�cych wszystkie kraw�dzie równe i odpowiednio fazowane. 
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, woln� przestrze� uzupełnia si� kostk� ci�t�, przycinan� na 
budowie specjalnymi narz�dziami tn�cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz� itp.). 
Dzienn� działk� robocz� nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� zako�czy	 prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki uło�onej na stałe. 
Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie uło�on� nawierzchni� na podsypce piaskowej nale�y rozebra	 i 
usun�	 wraz z podsypk�. 
Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni nale�y przeprowadzi	 za pomoc� zag�szczarki wibracyjnej (płytowej) z osłon� z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u�ywa	 walca. 
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Ubijanie nawierzchni nale�y prowadzi	 od kraw�dzi powierzchni w kierunku jej �rodka i jednocze�nie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówno�ci powierzchniowe mog� by	 zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłu�nym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p�kni�te) nale�y wymieni	 na kostki całe. 
Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
Spoiny 
Szeroko�	 spoin pomi�dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi	 od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadło�ciennych kostek brukowych zaleca si� aby osie spoin pomi�dzy dłu�szymi 
bokami tych kostek tworzyły z osi� drogi k�t 45o, a wierzchołek utworzonego k�ta prostego pomi�dzy spoinami miał 
kierunek odwrotny do kierunku spadku podłu�nego nawierzchni. 
Po uło�eniu kostek, spoiny nale�y wypełni	: 
– piaskiem, je�li nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
– zapraw� cementowo-piaskow�, je�li nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym 
polaniu wod� – wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzgl�dnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zapraw� cementowo-piaskow� zaleca si� przygotowa	 w betoniarce, w sposób zapewniaj�cy jej wystarczaj�c�
płynno�	. Spoiny mo�na wypełni	 przez rozlanie zaprawy na nawierzchni� i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpocz�ciem zalewania kostka powinna by	 oczyszczona i dobrze 
zwil�ona wod�. Zalewa powinna całkowicie wypełni	 spoiny i tworzy	 monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nale�y zabezpieczy	 przed zalaniem ni� szczeliny dylatacyjne, 
wkładaj�c zwini�te paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nawierzchni� nale�y starannie oczy�ci	; szczególnie dotyczy to 
nawierzchni z kostek kolorowych i z ró�nymi deseniami układania. 
Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow�, 
nale�y przewidzie	 wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległo�ciach zgodnych z dokumentacj� projektow� lub SST 
wzgl�dnie nie wi�kszych ni� co 8 m. Szeroko�	 szczelin dylatacyjnych powinna umo�liwia	 przej�cie przez nie 
przemieszcze� wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by	 mniejsza ni�
8 mm.  

5.8. Piel�gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchni� na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem mo�na odda	 do u�ytku 

bezpo�rednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchni� na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zapraw� cementowo-piaskow�, po jej 
wykonaniu nale�y przykry	 warstw� wilgotnego piasku o grubo�ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa	 j� w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze �redniej otoczenia nie ni�szej ni� 15oC) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchni� nale�y oczy�ci	 z piasku i mo�na odda	 do u�ytku. 

. 

5.9. Ziele�
Wykonanie trawników 

– Przekopanie gleby na gł�boko�	 20–25 cm w terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i zło�eniem 
zanieczyszcze� w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 

R�czne roz�cielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i wyrównaniem terenu. 
R�czne wykonanie trawników dywanowych siewem z wyrównaniem powierzchni, wysianiem nasion, 

zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jako�ci wykonania robót zwi�zanych z zagospodarowaniem terenu polega na sprawdzeniu zgodno�ci z 

dokumentacj� projektow� oraz niniejszej ST. 
Kontrola powinna by	 prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmuj�cego mi�dzy innymi podział obiektu 

na cz��ci podlegaj�ce osobnej ocenie oraz szczegółowe okre�lenie zakresu i celu kontroli. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotycz�ce 
kontroli jako�ci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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6.2. Badania przed przyst
pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska	: 

– w zakresie betonowej kostki brukowej 
– aprobat� techniczn�, 
– certyfikat zgodno�ci lub deklaracj� zgodno�ci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada� cech charakterystycznych 

kostek, w przypadku ��dania ich przez inspektora nadzoru, 
– wyniki sprawdzenia przez Wykonawc� cech zewn�trznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 
– w zakresie innych materiałów 
– sprawdzenie przez Wykonawc� cech zewn�trznych materiałów prefabrykowanych (kraw��ników, obrze�y), 
– ew. badania wła�ciwo�ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre�lone w normach, które budz� w�tpliwo�ci 

In�yniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzorui do akceptacji 

6.3. Zakres kontroli  
Wymagana jako�	 elementów betonowych (kostki betonowej i obrze�y) powinny by	 potwierdzone przez 

producenta przez za�wiadczenie o jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorz�dnym dokumentem. 

Elementy dostarczone na budow� bez dokumentów potwierdzaj�cych przez producenta ich jako�	 nie mog� by	
dopuszczone do stosowania. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by	 ka�dorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 
Wszystkie roboty drogowe w kolejno�ci ich wykonywania odbiera inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie 

zapisów, obmiarów i ewentualnych szkiców zmieszczonych w dzienniku budowy. 
Odbiór robót ziemnych wg. ST-02. 

Wymagania szczegółowe dotycz�ce materiałów. 

–  Wszystkie elementy ogrodzenia tj. prz�sła słupki, brama , uchwyty s� trwale zabezpieczone przed korozj�.  
– Musz� spełnia	 odpowiednie normy w zakresie wytrzymało�ci  mechanicznej  na rozci�ganie i sztywno�ci oraz 

bezpiecze�stwa. 
– Wykonawca jest odpowiedzialny z  jako�	 u�ytego materiału do siewu, który powinien spełnia	 PN, 

postanowienia umowy 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstaw�

dokonywania obmiarów, okre�laj�c� zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest zał�czony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostk� obmiarow� dla chodników jest [m2] powierzchni wykonanego chodnika i drogi wraz z obramowaniem. 
Jednostk� obmiarow� dla zieleni jest [m2] powierzchni wykonanej zieleni. 
Ilo�	 robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez zarz�dzaj�cego 

realizacj� umowy i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robot 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynno�ci podane w punktach 5 i 6. 

Roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych oraz odbiorowi ko�cowemu. 

8.1. Odbiór robót zanikaj
cych i ulegaj
cych  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
– przygotowanie podło�a i wykonanie  koryta, 
– ewentualnie wykonanie podbudowy, 
– ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod kraw��niki, obrze�a, �cieki, 
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– wykonanie podsypki pod nawierzchni�, 
– ewentualnie wypełnienie dolnej cz��ci szczelin dylatacyjnych. 

9. Podstawa płatno�ci 

Podstaw� płatno�ci jest protokół odbioru za wykonane prace, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 
bez uwag. 

10. Przepisy zwi
zane 

10.1. Normy 
1. PN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i okre�lenia. 
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
3. PN-80/B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno�ci biernej. 
4. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
5. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i okre�lenia bada�. 
6. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych. 
7. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
8. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno�ci. 
9. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto�ci zanieczyszcze� organicznych. 
10. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia. 
11. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
12. BN-84/6774-02 Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
13. BN-64/8933-02  Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
14. PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw. 
15. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
16. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
17. BN-77/8931-12  Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntów. 
18. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
19. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a 
20. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego 
21. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

pó�niejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 

pó�niejszymi zmianami). 

10.3. Rysunki w dokumentacji            
Budowa lokalnej oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle 
Projekt budowlano-wykonawczy   nr arch. proj. 488/11- 03     Opracowanie wielobran�owe  !!!!!


