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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB .00. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STB 00) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową wiaty biesiadnej wraz
z urządzeniami budowlanymi na dz. nr ewid. 117/5 w m. Rybojady gmina Trzciel.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót budowlanych opisanych w projekcie budowlanym – opracowanie styczeń 2013 rok,
objętych niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:
STB- 1
STB- 2
STB- 3
STB- 4

Roboty przygotowawcze i ziemne
Fundamenty, nawierzchnie i palenisko
Konstrukcja wiaty z pokryciem i odeskowaniem ścian
Dostawa i montaż: komina z okapem, kontenera gospodarczego i toalety
przenośnej
STE – Instalacje elektryczne
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST określenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego
obowiązującymi Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. instrukcjami itp.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz projektu budowlanego
i jeden komplet ST.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze
od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budynku muszą wykazywać zgodność z określonymi
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wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających
do dróg otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy,
w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. Fakt przystąpienia
do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie
tablicy informacyjnej. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy w należytym porządku
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
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Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez zamawiającego. Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiędzy wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani inspektor nadzoru ani
zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim
przewozie będzie powiadamiał inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót
i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy,
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane
przez wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.14.Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane
za własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora
nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń
wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, inspektor nadzoru. po
uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie
realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje
o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty,
z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku
z dostarczeniem materiałów do robót. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów
w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy,
chyba, że uzyska na to pisemną zgodę inspektora nadzoru.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru
zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany
(skorygowany) przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie
zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc
się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem tego materiału. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość
i właściwości i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą
stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być
spełnione następujące warunki:
 inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji
 inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do wykonawcy, wykonawca
uzyska dla inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań
w tych miejscach.
3. SPRZĘT
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru ; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji inspektora nadzoru , nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być
dopuszczone przez inspektora nadzoru , pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę
oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru..
Błędy popełnione przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte
przez wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru..
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
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i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru powinny być
wykonywane przez wykonawcę w czasie określonym przez inspektora nadzoru, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości wykonawca powinien
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST
oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- sposób zapewnienia bhp.,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków
i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowokontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót
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i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek
i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom
ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowanej odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem
i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek
będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru..
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania , pozyskiwania, a wykonawca i producent materiałów
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inspektor nadzoru , dokonując weryfikacji systemu
kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.
Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są
niewiarygodne, to inspektor nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub
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poprzez wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru..
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości
i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w
okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości
materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
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- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń wykonawcy robót.
(2) Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane
do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych
w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą
do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym
w umowie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inspektora nadzoru.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość
i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,
o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona
przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne STB-00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych
w STB-00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2010 roku nr 243
poz. 1623 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953
z późniejszymi zmianami).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB - 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
l. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót przygotowawczych i ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych występujących w obiekcie objętym
kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
- Mechaniczne karczowanie drzew,
- Ręczne karczowanie pni,
- Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i poszycia,
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
- Wykopy jamiste pod stopy fundamentowe wraz z ich obsypaniem,
- Warstwy odsączające, podkładowe i podsypkowe pod nawierzchnie,
- Ręczne kopanie rowów dla kabli,
- Ręczne zasypanie rowów dla kabli,
- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
- Plantowanie powierzchni terenu przy budynku,
-Wywiezienie gruzu poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i STB 00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STB 00 „ Wymagania ogólne ‘pkt. 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiały
2.1. Do wykonania robót związanych z: karczowaniem i ścinaniem drzew i krzewów,
usunięciem humusu i wykonaniem wykopów materiały nie występują.
2.2. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów
budowlanych itp.
2.3. Grunty do wykonania warstw odsączających, podkładowych i podsypkowych
pod nawierzchnie
Do wykonania podkładu należy stosować: piasek zwykły i pospółki żwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczące pospółek żwirowo-piaskowych:
–
uziarnienie do 50 mm,
–
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
–
zawartość frakcji pyłowej do 2%,
–
zawartość cząstek organicznych do 2%.
2.4. Cement portlandzki „35"
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3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać
przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem
lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie
z wymogami BHP. Ogólne zasady wykonania podano w STB 00 „Wymagania ogólne’ pkt. 5.
5.2. Oczyszczenie terenu.
Roboty związane z usunięciem drzew (samosiejek ) i krzaków obejmują ich wycięcie
i wykarczowanie ,wywiezienie pni poza teren placu budowy oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostałości po karczowaniu.
5.3. Zdjęcie warstwy humusu.
Warstwa humusu o grubości ok. 15 cm powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego
wykorzystania przy zagospodarowaniu terenu. Humus należy zdejmować mechanicznie,
z zastosowaniem spycharki. Zdjęty humus należy składować w pryzmach, poza obszarem
w którym będą wykonywane roboty budowlane.
5.4. Wykopy
5.4.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Przed przystąpieniem
do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie
warunków gruntowych.
5.4.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie
następujących bezpiecznych nachyleń 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.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości
równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów
i materiałów oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. Naruszenie stanu
naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności
od występowania niekorzystnych czynników.
5.4.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.4.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z inspektorem
nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.
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5.5. Zasypki i rozplantowanie gruntu
5.5.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia
inspektora nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.5.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu
przewidzianych w nim robót.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i śmieci.
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
- 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
- 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami)
lub ciężkimi tarczami.
- 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż
Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
5.6. Warstwy odsączające, podkładowe i podsypkowe pod nawierzchnie
5.6.1. Wykonawca może przystąpić do układania warstw odsączających, podkładowych
i podsypkowych z kruszyw naturalnych po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.6.2. Warunki wykonania warstw odsączających, podkładowych i podsypkowych:
(1) Układanie warstw odsączających, podkładowych i podsypkowych powinno nastąpić
bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych.
(3) Układanie warstw odsączających, podkładowych i podsypkowych należy prowadzić
na całej powierzchni wykopu, równomiernie jedną warstwą.
(4) Całkowita grubość warstw odsączających, podkładowych i podsypkowych według
projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczenia warstw odsączających, podkładowych i podsypkowych
wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej
Proctora.
6. Kontrola jakości robót.
Sprawdzenie jakości robót związanych z oczyszczeniem terenu i zdjęciem humusu polega
na wizualnej ocenie kompletności wykonania tych robót.
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.4. do 5.6.
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w p. 10.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:
–
zgodność wykonania robót z dokumentacją
–
prawidłowość wytyczenie robót w terenie
–
przygotowanie terenu
–
rodzaj i stan gruntu w podłożu
–
wymiary wykopów
–
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
–
stopień zagęszczenia gruntu rodzimego w poziomie posadowienia fundamentów,
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6.2. Zasypki i rozplantowanie gruntu
Sprawdzeniu podlega:
–
stan wykopu przed zasypaniem
–
materiały do zasypki
–
grubość i równomierność warstw zasypki
–
sposób i jakość zagęszczenia.
6.3. Wykonanie warstw odsączających, podkładowych i podsypkowych
Sprawdzeniu podlega:
–
przygotowanie podłoża,
–
materiał użyty na warstwę odsączającą, podkładową i podsypkową,
–
grubość i równomierność warstw odsączającej, podkładowej i podsypkowej,
–
sposób i jakość zagęszczenia,
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
– karczowanie drzew i pni – [szt.]
– ścinanie i karczowanie krzaków – [ha.]
– usunięcie humusu - [m2]
– warstwy odsączające, podsypkowe - [m2]
– warstwy podkładowe – [m3]

– wykopy – [m3] [m]
– zasypki – [m]

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte STB -1 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 lub ryczałtowo.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem w/w robót.
10. Przepisy związane
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty ziemne.
ITB 427/2007 Warszawa 2007 rok.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki.
- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Określenia. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
- BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB - 2 FUNDAMENTY, NAWIERZCHNIE I PALENISKO
l. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentów, nawierzchni i paleniska.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie: fundamentów, nawierzchni i paleniska.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiały i wyroby.
2.1.Woda wg PN-EN 1008:2004
Do robot można stosować każdą wodę zdatną do picia.
2.2. Cement wg PN-EN 197-1:2002

cement portlandzki „35" do podsypki i zapraw
2.3. Wapno budowlane wg PN-EN 459-1:2003

wapno budowlane do zapraw
2.4. Beton zwykły klasy C16/20 i C2025 wg PN-EN 206-1:2003
Beton wykonany fabrycznie w wytwórni betonów.
2.5. Prefabrykaty

obrzeże betonowe 100x30x8 cm

kostka betonowa 20x10x6 cm
Elementy prefabrykowane z betonu wibroprasowanego klasy C35/45.
Kolorystykę prefabrykatów uzgodnić z inwestorem.
2.6. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie
2.7. Preparat asfaltowy
Lepik asfaltowy na gorąco; wymagania wg PN-B-24625:1998.
Roztwór asfaltowy do gruntowania ; wymagania wg PN-B-24620:1998
2.8. Kotwy fundamentowe
Złącza do zamocowania słupów i drewnianej konstrukcji wiaty w stopach fundamentowych
stalowe ze stali nierdzewnej, typowe.
2.9. Cegła klinkierowa
Cegła klinkierowa klasy 35 wg PN-B-12008:1996; wymiary : 250 x 120 x 65 mm
2.10. Zaprawa cementowo-wapienna marki M 7 wg PN-90/B-14501
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
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że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa
niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać wg PN-90/B-14501, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.11. Wyposażenie paleniska: ruszt i drzwiczki popielnika
Elementy wyposażenia paleniska typowe, wykonane z kształtowników i blach ze stali
zwykłej gatunek St3SX.
3. Sprzęt.
Roboty związane z wykonaniem fundamentów, nawierzchni i paleniska mogą być
wykonywane ręcznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport.
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Roboty związane z wykonaniem fundamentów, nawierzchni i paleniska należy wykonać po
wykonaniu robót rozbiórkowych.
5.2. Stopy fundamentowe
Stopy fundamentowe wykonać z betonu zwykłego klasy C20/25. W stopach pozostawić
gniazda do osadzenia złączy stalowych ze stali nierdzewnej do zamocowania słupów
drewnianej konstrukcji wiaty. Górne powierzchnie stóp fundamentowych należy zaizolować
przeciwwilgociowo preparatami asfaltowymi. Podłoże pod izolacje powinno być trwałe,
powierzchnia powinna być równa, czysta i odpylona. Podłoże powinno być zagruntowane
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podłoże powinno być
suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być
naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona
dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
5.3. Nawierzchnie
Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 20 cm podbudowę z piasku
gruboziarnistego z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem
w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej o wymiarach 20x10x6 cm w kolorze szarym oraz
zielonym dla oznaczenia podziałów, na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm.
Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie
piaskiem Całość obramować obrzeżem betonowym 100x30x8 cm obsadzonym na ławie
z betonu klasy C16/20.
5.4. Palenisko
Wymagania :
a) Palenisko należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania
i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem .
b) Palenisko należy wznosić równomiernie na całej ich długości.
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c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać
lub moczyć w wodzie.
d) Spoiny w murach ceglanych. 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna
grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach
pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna
przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione
zaprawą.
6. Kontrola jakości.
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach, z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w projekcie budowlanym
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły,
liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem
szczególnej uwagi na zawartość margla.
6.2. Zaprawa.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Nawierzchnia z kostki betonowej.
Sprawdzeniu podlega:
 przygotowanie podłoża
 materiał użyty na podkład
 grubość i równomierność warstw podkładu
 sposób i jakość zagęszczenia
 jakość dostarczonych prefabrykatów
 prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem.
6.4. Palenisko
W czasie wykonywania paleniska należy sprawdzić:

wymiary, wykończenie powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjne elementów
metalowych
 zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
 poprawność wykonania fundamentu
 stan i wygląd
7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są: szt., kg, t, m, m2, m3
8. Odbiór robót.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.
9. Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 lub ryczałtowo.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem w/w robót.
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10.Przepisy związane.
- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
- PN-B-06250 Beton zwykły
- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Konstrukcje
murowe ITB nr 425/2006 Warszawa 2006 rok
- Aprobaty techniczne
- Instrukcje producenta
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB - 3 KONSTRUKCJA WIATY Z POKRYCIEM DACHU
I ODESKOWANIEM ŚCIAN
l. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru konstrukcji wiaty z pokryciem dachu i odeskowaniem ścian.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
- Wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej wiaty.
- Ołacenie konstrukcji dachu i odeskowanie ścian.
- Pokrycie dachu i obróbki blacharskie
- Obsadzenie stolarki okiennej i drzwiowej
- Wykonanie izolacji z papy i folii
- Malowanie elementów drewnianych
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiały
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją
producenta i ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w poz. 1.3. stosuje się drewno sosnowe klasy C24 według
następujących norm państwowych: PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
W zależności od usytuowania elementów drewnianych wszystkie powierzchnie widoczne
musza być przestrugane.
2.2. Łączniki
2.2.1. Gwoździe - Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-TSO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
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2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Złącza
Należy stosować złącza systemowe ze stali nierdzewnej.
2.3. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia
2.4. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji poziomej pod elementy drewniane należy stosować papę asfaltową,
podkładową na osnowie z włókna szklanego. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.5. Gont bitumiczny
Wymagania wg normy PN-B-02361:1999
2.6. Folia polietylenowa
Do wykonania izolacji pionowej ścian należy zastosować folię polietylenową o grubości
0,2 mm, trzywarstwową.
2.7. Blacha ocynkowana grub. 0.5 mm
2.8. Stolarka budowlana
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami
malarskimi oraz elementy wykończeniowe. Wymagania techniczno-użytkowe dla stolarki
budowlanej: odporność na obciążenia wiatrem, sprawność działania skrzydeł,
przepuszczalność powietrza, wodoszczelność.
Wymagania dla połączenia stolarki budowlanej ze ścianami budynku: szczelność
na przenikanie powietrza, szczelność na przenikanie wody opadowej, odporność
na promieniowanie UV, trwałość, estetyka i higiena.
2.9. Składowanie materiałów i konstrukcji
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być
składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby
nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna
być mniejsza od 20 cm. Pozostałe materiały należy składować w oryginalnych opakowaniach
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem
czynników atmosferycznych.
2.10. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptację inspektora nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi
potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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3. Sprzęt
Do wykonania robót należy używać dowolnego sprzętu.
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez inspektora nadzoru.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów
konstrukcji.
5.2. Konstrukcja wiaty
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z projektem budowlanym.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do l mm.
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od
projektowanych więcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:
- w rozstawie krokwi do l cm w osiach rozstawu krokwi
5.2.5. Elementy konstrukcyjne wiaty stykające się z betonem powinny być w miejscach
styku odizolowane jedną warstwą papy.
5.3. Pokrycie.
5.3.1.Gont bitumiczny na podłożu drewnianym.
Gont bitumiczny na osnowie tekturowej o kształcie „łuski”, ułożyć na papie asfaltowej
Podkładowej. Poszycie połaci dachowej z desek gr. 25 mm, jednostronnie struganych;
deski łączyć na „pióro-wpust”. Wymagania ogólne dla podkładu: równość powierzchni
powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie
większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm
w kierunku równoległym; w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia
rynien. Pokrycie wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
5.3.2. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,
5.3.3. Rynny z blachy ocynkowanej
Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza
blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych
na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, rynny powinny
być mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż
50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mieć
wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.3.4. Rury spustowe - z blachy jw.
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach
pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości
40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, nie większych niż 3 m, uchwyty
powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
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osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. Rury spustowe odprowadzają
wodę opadową powierzchniowo na grunt.
5.4. Stolarka budowlana
5.4.1. Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność przygotowania ościeży, do
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża
lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.4.2. Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z instrukcją
producenta.
5.4.3. Skrzydła okienne, drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady
powierzchniowe.
5.4.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na klockach podporowych
i dystansowych. Elementy mocujące osadzić w ościeżach.
 Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i w poziomie
 Zamocowane okna i drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie
szczeliny między ościeżom a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu świadectwem . Zabrania się używać do tego celu materiałów
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
 Osadzone okna i drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
 Roboty związane z montażem stolarki okiennej należy wykonać zgodnie z instrukcją
producenta.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem.
Roboty podlegają odbiorowi:
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równorzędnym dokumentem.
b) Odbiór materiałów pokryciowych powinien obejmować zgodność z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
b) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów , których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
c) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
d) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są: m, m2, m3,
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
8.1. Odbiór podłoża.
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową.
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a tatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
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8.2. Odbiór robót
Roboty jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy
lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
 podłoża
 jakości zastosowanych materiałów
 dokładności wykonania poszczególnych elementów
 dokładności wykonania
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
 dokumentacja techniczna
 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy
 zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót..
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 lub ryczałtowo.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem w/w robót.
10. Przepisy związane
- PN-B-03150:2000/A z 2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
- PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne
dotyczące tarcicy.
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne
wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymałościowymi.
- PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
- PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Pokrycia dachowe
ITB nr 396/2009 Warszawa 2009 rok
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Konstrukcje drewniane
ITB nr 403/2008 Warszawa 2008 rok
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Montaż okien i drzwi
balkonowych ITB nr 421/2011 Warszawa 2011 rok
- Aprobaty techniczne
- Instrukcje producenta
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB - 4 DOSTAWA I MONTAŻ KOMINA Z OKAPEM, KONTENERA
GOSPODARCZEGO I TOALETY PRZENOŚNEJ
l. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
dostawy i montażu: komina z okapem, kontenera gospodarczego i toalety przenośnej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu dostarczenie i zamontowanie w wiacie komina z okapem oraz dostarczenie
i zamontowanie na placu gospodarczym kontenera gospodarczego i toalety przenośnej.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Wyposażenie
2.1. Okap nad paleniskiem i kominem należy wykonać z blachy nierdzewnej. Elementy okapu
i komina należy mocować do drewnianej konstrukcji wiaty łącznikami z kształtowników
ze stali nierdzewnej. Komin w miejscu styku z konstrukcją dachową należy zabezpieczyć
wełną mineralną o grubości 5 cm. Wylot komina zabezpieczyć daszkiem.
2.2. Kontener gospodarczy należy ustawić na placu gospodarczym.
2.3. Toaleta przenośna należy ustawić na placu gospodarczym.
3. Sprzęt.
Wykonawca przystępujący do wykonania i montażu: komina z okapem, kontenera
gospodarczego i toalety przenośnej powinien korzystać ze sprzętu zgodnie z instrukcją
producenta.
4. Transport.
Transport elementów komina z okapem, kontenera gospodarczego i toalety przenośnej
zgodnie z instrukcja producenta.
5. Wykonanie robót montażowych i instalacyjnych
Zgodnie z instrukcja producenta.
6. Kontrola jakości.
6.1. Kontrola wyrobu
Podczas przyjmowania na budowę elementów składowych komina z okapem, kontenera
gospodarczego i toalety przenośnej wykonawca powinien sprawdzić ich zgodność
z dokumentacją projektową i instrukcją producenta. Wynik sprawdzenia elementów
urządzeń powinien być odnotowany w dzienniku budowy
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6.2. Zakres czynności kontrolnych
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego,
jak i końcowego, obejmuje:
- sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót zanikających na podstawie zapisów
w dzienniku budowy i protokołów odbiorów przejściowych,
- sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów – na podstawie zapisów jw.,
- sprawdzenie jakości wykonania na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru
badań sprawdzających
6.3. Kontrola i badania przy odbiorze końcowym.
Kontrola i badania przy odbiorze końcowym obejmuje sprawdzenie:
- jakości i kompletności wykonanych robót montażowych
- pomiary sprawdzające uzyskanie wymaganych parametrów użytkowych
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest kompletny komin z okapem, kontener gospodarczy
i toaleta przenośna.
8 Odbiór robót.
Odbiór końcowy, obejmuje sprawdzenie zgodności z projektem i instrukcją producenta
wykonania całości robót montażowych i instalacyjnych.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
a) projekt budowlany
b) dziennik budowy
c) protokoły odbiorów przejściowych
d) instrukcja producenta
Roboty budowlane uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie
pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
9.0. Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 lub ryczałtowo.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem w/w robót.

10.0 Przepisy związane.
- Instrukcje producenta
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WSTĘP ST 00
Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót elektrycznych,
które zostaną wykonane w gminie Trzciel – wiata.
Inwestor: Gmina Trzciel.
1. Zakres robót objętych ST:
Instalacja oświetleniowa, gniazda wtykowe 230V, tablica RE, zasilanie wiaty.
2.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz
przedmiar robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikami technicznymi a także z innymi obowiązującymi przepisami.
Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być zgodne z odpowiednimi normami i nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Wszystkie użyte materiały do budowy instalacji powinny posiadać certyfikat lub aprobatę
techniczna a montowane urządzenia certyfikat na znak bezpieczeństwa.
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
5. Materiały.
Użyte materiały winny odpowiadać stosownym wymaganiom normom i przepisom.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i
właściwości.
6.Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robot powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości organizacji
Robót zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje
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Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do
księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
ST 01. Instalacja oświetlenia. Gniazd wtykowych 230V, tablica RE, zasilanie wiaty
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych wykonaniem instalacji oświetleniowej ,gniazd 230V, tablicy RE , zasilanie
wiaty.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach elektromontażowych
związanych z budową instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1 specyfikacji.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Specyfikacja Techniczna obejmuje następujący zakres robót:
• Montaż rozdzielni głównej RE ,,Legrand,, RN 1x9, IP 55, wyłącznik różnicowo – prądowy P-302
25A/30mA , S-301 16A oświetlenie , S-301 16 A gniazda 230V+0
• Montaż wyłączników 1-biegunowych hermetycznych.
• Montaż puszek hermetycznych 4-wylotowych.
• Montaż gniazd hermetycznych 230V+O+PE...
• Montaż przewodów YDYp 3x1,5, 3x2,5
• Montaż kabla zasilającego YKY 3x10mm + folia niebieska.
• Montaż
• Montaż rurek PCV RL 18mm + uchwyty RL 18mm.
• Podłączenie przewodów pod zaciski, w instalowanych urządzeniach i rozdzielni RE
• Sprawdzenie i pomiar obwodów niskiego napięcia.
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za
jakość wykonanych robót ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogólnymi wymaganiami podanymi w ST 00.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są
materiały wyszczególnione w przedmiarze robót.
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, i oświetlonych z
zachowaniem specyficznych cech, do typu i rodzaju materiałów
Do wykonania prac stosować następujące materiały:
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1.
2.
3.
4.
5.
4.
6.
7.
8.

Kabel miedziany YKY 3x 10 mm2, 750 V
Przewód miedziany YDYp 3x2,5 mm2, 750 V
Przewód miedziany YDYp 3x1,5 mm2, 750 V
Rozdzielnia RE + osprzęt.,
Rurka RL 18mm + uchwyty 18mm.
oprawa hermetyczna koalinowa 100W , lub żeliwna C-100W
Wyłącznik 1-biegunowy, hermetyczny, 16A + puszka hermetyczna 4-wylotowa
Gniazdo 230V+0+PE, hermetyczne, 16A
Folia niebieska .

3. SPRZĘT
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
4. TRANSPORT
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Trasowanie
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność
z innymi instalacjami.
5.2. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów
konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.
5.3. Łączenie przewodów
1. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
2. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz
przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji i nie zostało opracowane w projekcie, sposób
przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
3. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia.
4. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.
5. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek,
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki
metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu,
6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzać warstwy cyny.
7. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast
cynowania).
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5.4. Ochrona przeciwporażeniowa
Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano samoczynne wyłączenie w układzie TN-C-S.
6. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa Prawo Budowlane z 7.7.1994 r. Dz.U. z 1994 r., Nr 89, póz. 414 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 r., Nr 75, póz.
690.
3. PN-90/E-01242: Oznaczenia identyfikacyjne urządzeń i zakończeń przewodów oraz ogólne
zasady systemu alfanumerycznego.
4. PN-91/E-05010: Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
5. PN-91 -/E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi.
6. PN-92/E-05031: Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porażeniem elektrycznym.
7. PN-IEC 60364-1; 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania ogólne.
8. PN-IEC 60364-4-41; 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia < bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
9. PN-IEC 60364-4-442; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napięcia. ) 10. PN-IEC 60364-4-47: 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniająca
bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
11. PN-IEC 60364-4-481; 1994. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór
środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.
12. PN-IEC 60364-5-53; 1999. Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza,
13. PN-IEC 60364-5-54; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
14. PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
15. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
16. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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