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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                     

i odbioru robót konstrukcyjnych i instalacyjnych elektrycznych związanych z realizacją 
zabezpieczenia zabytkowej zabudowy przemysłowej, w tym układu 
hydroenergetycznego, oraz jej dostosowanie do funkcji turystycznej. 
Będzie to możliwe poprzez przebudowę: 

− koryta południowego, 

− konstrukcji dużego koła wodnego, 

− fragmentu muru oporowego przy korycie południowym, 

− mostków drewnianych (2 szt.), 

− koryta północnego (odcinka przechodzącego przez halę gwoździarni). 

− muru oporowego przy korycie północnym (odcinek przechodzący przez halę 
gwoździarni), 

− konstrukcji małego koła wodnego, 

− elementów konstrukcyjnych hali walcowni, 

− konstrukcji nośnej układu napędowego walcarki w hali walcowni, 

− elementów konstrukcyjnych hali gwoździarni, 

− fundamentów północnej ściany hali gwoździarni i zabudowy silnika 

elektrycznego, 

− wewnętrznej instalacji elektrycznej. 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden                      

z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa                             

i lokalizacja inwestycji została podana w tytule dokumentacji. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji 

robót konstrukcyjnych i instalacyjnych i są zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579) oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1129). 

1.4 Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć używanych w Specyfikacji 
Technicznej) 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz 

korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Projektantem. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. 

Księga obmiaru – akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). 

Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne                     

z dokumentacją projektowo – kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 



Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw dokumentacji projektowej. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność                  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

Technologia wykonywania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 

Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, 

wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 

weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 

technologii robót. 

Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśnić w trakcie negocjacji. Po złożeniu 

oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 

wyceny przedmiotu zamówienia. 

Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, 

uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni 

przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie 

w terminie określonym w umowie. Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie 

załączników do protokółu przekazania placu budowy: 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy, 

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 

Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej                   

w ofercie projektowej. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa komplety dokumentacji 

budowlanej. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne                  

z rozporządzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentację powykonawczą Wykonawca 

sporządzi na własny koszt, chyba że umowa będzie stanowić inaczej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną 
część umowy. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 

weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 

technologii robót. 

Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśnić w trakcie negocjacji. Po złożeniu 

oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 

wyceny przedmiotu zamówienia. 



Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być 
zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 

1.5.4. Zabezpieczenie materiałów i sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt                        
i materiały zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego 

projekcie organizacji zaplecza i robót.  

Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrębnej 

umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca robót ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie 

środki zabezpieczające przed: 

• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

• przekroczeniem norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 

przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe                        

i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. 

Baza sprzętu i transportu może zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod 

warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony 

środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót niż określona przez 

Zamawiającego pod rygorem ich wstrzymania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 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 materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania 

materiału na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 

szczegółowych kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, 

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 

podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na 

wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić 
Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca 



będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót i materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych 

pojazdów i ładunków. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Powołany przez Generalnego Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez 

rozpoczęciem budowy, „plan bioz".  

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich 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 oddzielnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Zamawiającego.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były                                 

w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                   

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                        

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie 

informował Zamawiającego. 

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.  

Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo 

równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez 

Zamawiającego. 

 

 

 



2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do 

obrotu. W razie żądania Zamawiającego Wykonawca przestawi wyniki badań 
laboratoryjnych, próbki materiałów do ich zatwierdzania przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji 

projektowej w czasie postępu robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 

zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały 

zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie dopuszczone, nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 

przyjęciem i brakiem zapłaty. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót                 

i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego, 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być 
zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.                          

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony                                  

i zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach 

Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym                 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami.  

Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja 

projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, 



maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Zamawiającego 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. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji 

Zamawiającego.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na 

własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych i dojazdach do budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania 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 specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                        

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 

związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz 

dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 
Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów.  

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały        

i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 

projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

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 Zamawiającego powinny być 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewniania jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości 

powinien zawierać: 
• organizację wykonania robót, 

•  termin i sposób prowadzenia robót, 



• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Zamawiającemu, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on 

odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi 

przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

technicznej i specyfikacji robót.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach                

i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację lub świadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                    

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów 

urządzeń) zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego                 

o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych wzorów przez niego zaaprobowanych. 

 6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania 

Ustawy z dnia 16.04.2004r. w wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1570),                    

a w szczególności te, które posiadają w zakresie wymagań podstawowych: 



• certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

stosownych norm zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych bądź 
krajową specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodna  

z wymaganiami podstawowymi, 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych                

w określonym przez Komisję Europejska wykazie. 

W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do 

wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie 

wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych 

lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem 

ministra właściwego do spraw budownictwa. Wykonawca powinien przedstawić ich ważne 

(aktualne) Aprobaty Techniczne. 

6.6. Dokumenty Budowy 
Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                            

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika 

Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz, 

• uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości                                     

i harmonogramów robót, 

• termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego, 

• daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych, 

• dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań, 
• inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Rejestr obmiarów – stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu 

robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych                          

w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. 



Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 

ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na 

budowie.  

Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy 

powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym                  

w umowie. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać 
akceptację Zamawiającego. 

Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór ostateczny, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

8.3. Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia 

protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

8.4. Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 

jakości i wartości. 

1) Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

a) zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem 

Wykonawcy do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, 

b) odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności 

dokumentów do odbioru końcowego, 

c) odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 

Wykonawcy, 



d) komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Zamawiającego, 

e) w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

f) w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające 

przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji 

technicznych 

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być 
ustalony ostateczny koszt budowy 

2) Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót, 

- dziennik budowy i książkę obmiaru, 

- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających                             

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu.  

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny 

termin odbioru. 

8.5. Odbiór ostateczny robót 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania                             

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 
Obowiązujące normy oraz przepisy 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 

obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich 

norm PN należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy 

uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać 
poniższych norm. 

Normy PN: 
PN – 70/B – 02010  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem  

PN – 74/B – 02009  Obciążenia stałe i zmienne 

PN – 77/B – 02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem 

PN – EN 385:1999  „Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania  

    jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne” 



PN – EN 912:2000 „Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych                     

w  konstrukcjach drewnianych.” 

PN – EN 26891:1997 „Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne.      

                    Ogólne zasady określenia  wytrzymałości i odkształceń” 

PN – ISO 2445:1994 „Złącza w budownictwie. Podstawowe zasady” 

PN – ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji  

                    budowlanych. Technologia.” 

PN – ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji  

                      budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy) 

PN – B – 01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.” 

PN – B – 01042:1999 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.” 

PN – B – 03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane” 

PN – B – 03150/Az1:2001 „Konstrukcje  drewniane. Obliczenia statyczne i  

                      projektowanie”. 

Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 

Instrukcja producentów łączników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

C – 01   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
kod CPV 45110000 – 1 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania odbioru robót rozbiórkowych na zadaniu zabezpieczenia zabytkowej 
zabudowy przemysłowej, w tym układu hydroenergetycznego, oraz jej dostosowanie do 
funkcji turystycznej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 

opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 
- rozbiórki, 

- rozbiórki obiektów. 

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 Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zdementować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno – 

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 

5.2.1. Obiekty kubaturowe 
Stropy, ściany i schody rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami 

fundamentowymi. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 

odzysku wykuć z otworów, oczyścić i składować. 
Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. 

Wierzchnią warstwę grubości 0,2m zasypać gruntem rodzimym. Teren splantować i oczyścić 
z resztek materiałów. 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. i 5.2. 



7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych obiektów jest 1 szt.  

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 

10.2. Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

C – 02   ROBOTY ZIEMNE 
Kod CPV 45100000-8   

Przygotowanie terenu pod budowę 
Kod CPV 45111200-0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę                  
i roboty ziemne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania odbioru robót ziemnych na zadaniu zabezpieczenia zabytkowej 
zabudowy przemysłowej, w tym układu hydroenergetycznego, oraz jej dostosowanie do 
funkcji turystycznej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 

opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

przebudowy: 

−  koryta południowego, 

− konstrukcji dużego koła wodnego, 

− fragmentu muru oporowego przy korycie południowym, 

− mostków drewnianych (2 szt.), 

− koryta północnego (odcinka przechodzącego przez halę gwoździarni). 

− muru oporowego przy korycie północnym (odcinek przechodzący przez halę 
gwoździarni), 

− konstrukcji małego koła wodnego, 

− elementów konstrukcyjnych hali walcowni, 

− konstrukcji nośnej układu napędowego walcarki w hali walcowni, 

− elementów konstrukcyjnych hali gwoździarni, 

− fundamentów północnej ściany hali gwoździarni i zabudowy silnika 

elektrycznego. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                

i wytycznymi. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne” pkt.1.4. 

Określenia dodatkowe: 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 

zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,0m. 

Wykop średni – Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1,0 do 3,0m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3,0m. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 

związanych z tym obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

Is = Pd/Pds 

Gdzie: 

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m
3
], 

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN – B – 04481, służąca do oceny 



zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN – 77/8931 – 12 

[Mg/m
3
]. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp.. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuję się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu działania. 

2. Materiały 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopów, która nie 

zostanie wykorzystywana należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora na koszt 

Wykonawcy. 

Grunty do wykonania podkładu 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo – piaskowe. Wymagania 

dotyczące pospółek: 

- uziarnienie do 50mm, 

- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

- zawartość cząsteczek organicznych do 2%. 

Do wykonania podkładu posadzkowego należy stosować piasek zwykły. 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezmarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 

budowlanych itp. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.3. Roboty 

mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie Roboty ziemne można wykonywać przy 

użyciu dowolnego sprzętu. 



4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 

odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonywania robót podano w SST „Wymagania 

ogólne” pkt.5. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                          

i wyznaczeniu robót zostaną jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5.2. Dokładność wyznaczania i wykonania robót 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 

należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych. Tyczenie obrysu 

wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ±5,0cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

5.2.1. Wykopy 
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 w nawiązaniu do badań geologicznych 

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. 

Tolerancja wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 



5.2.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 

zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania podkładu pod fundamenty 

1. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

3. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernymi 

warstwami. 

4. Całkowita grubość podkładu wg projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

5. Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od       

Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

Warunki wykonania podkładu pod posadzki 

1. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

2. Przed rozpoczęciem układania podłoża powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

3. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą. 

4. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

5. Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od  Js = 0,98 według 

próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Zasypki 
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

Nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki 

1. Zasypywanie 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: 

0,25m – przy zastosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50 – 1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami, 0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od            

Js = 0,95 według próby normalnej Proctora. 

5. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

5.3. Odwodnienie robót ziemnych 
Wykonawca ma obowiązek wykonania w sposób zapewniający prawidłowe odwodnienie. 

Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Sprawdzenie odwodnienia 

wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi 

w dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 



- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

pkt.6. 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganymi określonymi 

w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

- zapewnienie stateczności skarp, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 

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. 

Wykonanie podkładów i nasypów 

Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża, 

- materiał użyty na podkład, 

- grubość i równomierność warstw podkładu, 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem, 

- materiały do zasypki, 

- grubość i równomierność warstw zasypki 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B – 00 „Wymagania ogólne” pkt7. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru 

zostaną wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie 

indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie.  

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykopy – [m

3
] 

- podkłady i nasypy – [m
3
] 

- zasypki – [m
3
] 

- transport gruntu – [m
3
] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

 

 



8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B – 00 „Wymagania ogólne” pkt8. Wszystkie 

roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Wykopy – płaci się za m

3
 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m
3
 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału, 

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

Zasypki – płaci się za m
3
 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu – płaci się za m
3
 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym                                     

z uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu, 

- przewóz na wskazaną odległość, 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 

- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtów i wymiarów. 

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

z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana Dz.U.2005, Nr 163, poz. 1364) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                   

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401) 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych na zadaniu zabezpieczenia zabytkowej 
zabudowy przemysłowej, w tym układu hydroenergetycznego, oraz jej dostosowanie do 
funkcji turystycznej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi 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 i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres 

tych robót wchodzą: rozebranie elementów zgnitych i spróchniałych oraz przebudowa wraz            

z impregnacją: 
− koryta południowego, 

− konstrukcji dużego koła wodnego, 

− mostków drewnianych (2 szt.), 

− koryta północnego (odcinka przechodzącego przez halę gwoździarni). 

− konstrukcji małego koła wodnego, 

− elementów konstrukcyjnych hali walcowni, 

− konstrukcji nośnej układu napędowego walcarki w hali walcowni, 

− elementów konstrukcyjnych hali gwoździarni, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST C – 00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. Zabezpieczenie drewna należy wykonać środkiem 

przeciwko korozji biologicznej. 

Do wykonania elementów konstrukcji drewnianych stosuje się deski, belki i bale drewniane – 

drewno klasy co najmniej C27, według następujących norm państwowych: 

• PN – 82/D – 94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi, 

• PN – B – 03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne                  

i projektowanie. 

Drewno iglaste powinno posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy. 

Dopuszczalne krzywizny podłużne płaszczyzn: 

• 30 mm dla grubości do 38 mm, 

• 10 mm dla grubości do 75 mm. 

Dopuszczalne krzywizny podłużne boków: 

• 10 mm dla szerokości do 75 mm, 

• 5 mm dla szerokości >250 mm. 

Wichrowatość: 6% szerokości. 



Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 

niż: 
• dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%, 

• dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 

Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

• w długości do +50mm lub do - 20 mm dla 20% ilości, 

• w szerokości do +3 mm lub do -1 mm, 

• w grubości do +1 mm lub do -1 mm. 

Odchyłki wymiarowe bali jak dla desek. 

Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe : 

• dla łat o grubości do 50 mm: w grubości +1 mm i -1 mm dla 20% ilości                          

w szerokości +2 mm i -1 mm dla 20% ilość, 

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: w szerokości +2mm i -1 mm dla 20% ilości,             

w grubości +2 mm i -1 mm dla 20% ilości.  

Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3 mm i -2 mm. 

Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm      

i  -2 mm. 

2.2. Łączniki 
Śruby zgrubne z łbem sześciokątnym wg PN – EN – ISO 4014:2002, z łbem kwadratowym 

wg PN – 88/M – 82121. 

Nakrętki sześciokątne należy stosować wg PN – EN – ISO 4034:2002, kwadratowe wg PN – 

88/M – 82151. 

Podkładki pod śruby okrągłe należy stosować wg PN – 59/M – 82010. 

Wkręty do drewna należy stosować: 
- z łbem sześciokątnym wg PN – 85/M – 82501, 

- z łbem stożkowym wg PN – 85/M – 82503, 

- z łbem kulistym wg PN – 85/M – 82505. 

Gwoździe należy stosować okrągłe wg PN – 84/M – 81000. 

Inne elementy stalowe nie przenoszące sił – należy wykonać ze stali St0S wg PN – 88/H – 

84020. 

Widoczne części śrub należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez posmarowanie smarem. 

Najmniejszy odstęp śruby od krawędzi elementu (w kierunku działania siły) wynosi 7d, gdzie 

d – średnica śruby, lecz nie mniej niż 10 cm. 

Długości boku podkładki kwadratowej nie powinna być mniejsza od 3d, gdzie d – średnica 

śruby. Grubość podkładki powinna wynosić co najmniej 6 mm. 

Otwory na śruby łączące tj. przeznaczone do utrzymania części łączących w należytym 

połączeniu powinny być o 2 mm większe od średnicy śruby.   
Śruby powinny być tak założone, aby możliwe było ich dokręcenie. W razie niemożności 

zapewnienia dokręcenia śrub należy je zaopatrzyć w pierścień sprężynujący umieszczony 

między podkładką a nakrętką przed samoczynnym odkręceniem. 

Gwoździe budowlane okrągłe wg PN – 84/M – 81001. 

Grubość wbijanych gwoździ należy przyjąć w granicach 1/5 do 1/10 grubości najcieńszego                        

z łączonych elementów. Cieńsze gwoździe stosuje się do elementów z drewna suchego. 



Długość gwoździa jednocentego powinna być równa co najmniej 2,5 krotnej grubości 

przybijanego elementu. 

W przypadku stosowania gwoździ o średnicy powyżej 6 mm należy uprzednio wiercić dla 

nich otwory o średnicy 0,9 średnicy gwoździ. 

Rozmieszczenie gwoździ w złączach zbijanych: 

- odległość gwoździ od krawędzi elementu – minimum 5 średnic gwoździa, nie mniej niż     
2,5 cm, 

- odległość między szeregami gwoździ w kierunku prostopadłym do włókien – minimum 5 

średnic a w kierunku wzdłuż włókien 15-12 średnic gwoździa. 

Największe odległości gwoździ: 

- pracujących na zginanie i docisk 40 średnic 

- szczepiających (konstrukcyjnych) 40 cm. 

2.3. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone dostosowania 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. 

Materiały do impregnacji (impregnat) powinien charakteryzować się: 
- dużą toksycznością, czyli zdolnością niszczenia grzybni, 

- trwałością w drewnie, czyli nie ulatnianiem się w powietrzu i nie wypłukiwaniem w wodzie, 

- zdolnością możliwie głębokiego wnikania w drewno, 

- nieszkodliwością działania na drewno, śruby, gwoździe, 

- nieszkodliwością dla ludzi. 

Impregnat powinien być przechowywany w fabrycznych opakowaniach zaopatrzonych                   

w odpowiednie informacje dotyczące zawartości. 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 

i suchym 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. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach              

w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 

czynników atmosferycznych. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Wykonawcy. 

Odbiór materiałów potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 
Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu. 

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp                                              

i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone                             

z dostateczna wentylacją. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami i utratą stateczności. 



Sposób składowania wg punktu 2.4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST C – 00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. 

5.2. Przebudowa koryta południowego 
Południowe koryto wodne 
Południowe koryto wodne składa się z: 

Stawidła główne (sztuk 4) – wprowadzają wodę ze zbiornika do koryta wykonane są                                  
z elementów drewnianych, wymiary stawideł: 

- długość – 5,82m, 

- szerokość – 0,30m, 

- wysokość – 3,19m. 

W związku, iż konstrukcja stawideł jest w złym stanie technicznym (elementy drewniane są 
zgnite i spróchniałe) należy dokonać rozbiórki i odtworzenia stawideł głównych przywracając 

im właściwe funkcjonowanie i dawny wygląd. 

Na odbudowę stawideł głównych w pierwotnym kształcie potrzebne są materiały                               

wg następującej specyfikacji: 

- belka drewniana o wymiarach 21x20cm (sztuk 2) – długość 5,82m, 

- słup drewniany o wymiarach 25x21cm (sztuk 5) – długość 2,22m, 

- słup drewniany o wymiarach 18x15cm (sztuk 4) – długość 2,98m 

- belka drewniana o wymiarach 15x15cm (sztuk 8) – długość 1,02m, 

- deska drewniana o wymiarach 15x5cm (sztuk 24) – długość od 1,49 do 1,33m, 

- deska drewniana o wymiarach 5x4cm (sztuk 8) – długość 0,90m 

Podłoga pod mostem drogowym wykonana jest z bali i desek o grubości od 8 do 5cm. 

Długość wynosi 11,34m, a szerokość 5,40m. Stan podłogi na dzień dzisiejszy jest bardzo zły  

i nadaję się do odtworzenia. Deski oraz bale drewniane są zgniłe i spróchniałe. W związku               

z tym należy dokonać rozbiórki i odtworzenia podłogi drewnianej pod mostem drogowym 

przywracając jej właściwe funkcjonowanie  i dawny wygląd.  

Na odtworzenie podłogi drewnianej pod mostem drogowym potrzebne są materiały                     

wg następującej specyfikacji: 

- słup drewniany o wymiarach 19x19cm (sztuk 12) – długość 0,87m, 

- belka drewniana o wymiarach 16x8cm (sztuk 6) – długości 5,70m, 

- deska drewniana o wymiarach 8x7cm – długości 11,34m, 

- deska drewniana o wymiarach 8x18cm – długości 11,34m, 

- deska drewniana o wymiarach 15x5cm – długości 11,34. 

Koryto główne – zasadnicza część układu doprowadzającego wodę do dużego koła wodnego. 

Składa się z poszuru i konstrukcji nośnej. Poszur wykonany jest z desek i bali o grubości od 5 

do 8cm, a konstrukcja nośna wykonana jest z bali o grubości od 19 do 25cm. Deski oraz bale 

drewniane są zgniłe i spróchniałe. W związku z tym należy dokonać rozbiórki i odtworzenia 

poszuru oraz konstrukcji nośnej koryta południowego przywracając mu właściwe 

funkcjonowanie i dawny wygląd.  

Na odtworzenie poszuru koryta południowego potrzebne są materiały wg następującej 

specyfikacji: 

- belka drewniana o wymiarach 16x8cm (sztuk 9) – długość od 6,28 do 5,49m, 

- deski drewniane o wymiarach 8x7cm – długość 17,08m, 

- deski drewniane o wymiarach 8x18cm – długości 17,08m, 

- deski drewniane o wymiarach 15x5cm – długość 17,08m. 



Na odtworzenie konstrukcji nośnej koryta południowego potrzebne są materiały                          

wg następującej specyfikacji: 

- słup drewniany o wymiarach 19x19cm (sztuk 18) – długość 0,87m, 

- słup drewniany o wymiarach 19x19cm (sztuk 30) – długości 0,85m, 

- belka drewniana o wymiarach 25x25cm (sztuk 20) – długość od 6,28 do 5,74m, 

- belka drewniana o wymiarach 8x8cm (sztuk 18) – długość od 0,67 do 0,61m, 

- belka drewniana o wymiarach 19x19cm (sztuk 10) – długość 1,60m, 

- belka drewniana o wymiarach 19x19cm (sztuk 5) – długość 2,32m, 

- belka drewniana o wymiarach 19x19cm (sztuk 1) – długość 1,70m, 

- belka drewniana o wymiarach 19x19 (sztuk 3) – długość 17,13m. 

Mostek drewniany wykonany z desek i bali drewnianych o grubości od 5 do 14cm. 

Szerokość mostku – 1,97m, długość – 4,15m i wysokość – 0,88m.  Deski oraz bale drewniane 

są zgniłe i spróchniałe. W związku z tym należy dokonać rozbiórki i odtworzenia mostku 

drewnianego przywracając mu właściwe funkcjonowanie i dawny wygląd.  

Na odtworzenie mostku drewnianego potrzebne są materiały wg następującej specyfikacji:  

- deska drewniana o wymiarach 12,5x5cm (sztuk 2) – długość 4,15m, 

- słup drewniany o wymiarach 12,5x8cm (sztuk 4) – długość 0,64m, 

- deska drewniana o wymiarach 12,5x5cm (sztuk 2) – długość 0,50m, 

- deska drewniana o wymiarach 12,5x5cm (sztuk 2) – długość 4,15m, 

- deska drewniana o wymiarach 15x5cm – długość 1,97m, 

- deska drewniana o wymiarach 15x5cm (sztuk 1) – długość 2,51m, 

- belka drewniana o wymiarach 14x14cm (sztuk 2) – długość 4,15m, 

- belka drewniana o wymiarach 19x12cm (sztuk 1) – długość 2,13m. 

Do przebudowy i zabezpieczenia koryta południowego potrzebne będą następujące materiały: 

- deska o grubości 5cm – 1,54m
3
, 

- deska o grubości 8cm – 4,32m
3
, 

- bale drewniane o różnych wymiarach z zakresu 12÷25cm – 14,12m
3
. 

co łącznie daje 19,98m
3
, a po doliczeniu 5% na ubytki całkowite zapotrzebowanie na 

elementy drewniane wyniesie 20,98m
3
. Do tego należy doliczyć gwoździe budowlane oraz 

śruby. 

5.3. Przebudowa konstrukcji dużego koła wodnego 
Konstrukcja dużego koła wodnego składa się z podłogi drewnianej oraz konstrukcji 

drewnianej. 

Podłoga drewniana wykonana z desek o grubości 3,2cm oraz bali drewnianych o grubości 

15cm, szerokość podłogi 4,90m, długość 7,05m. 

Konstrukcja drewniana wykonana z bali o grubości od 15 do 36cm i desek  o grubości 8cm, 

szerokości 1,69m, długości 6,89m i wysokości 2,27m. 

Podłoga drewniana. Podłoga jest w złym stanie technicznym. Deski są zgnite i spróchniałe 

co uniemożliwia przeprowadzenie odtworzenia częściowego. W związku z tym należy 

dokonać rozbiórki i odtworzenia podłogi drewnianej przywracając jej właściwe 

funkcjonowanie i dawny wygląd.  

Na odtworzenie podłogi drewnianej potrzebne są materiały wg następującej specyfikacji: 

- belka drewniana o wymiarach 15x15cm (sztuk 4) – długość 7,10m, 

- deska drewniana o wymiarach 17x3,2cm – długość 7,05m, 

Konstrukcja drewniana wykonana jest z bali i desek o grubości od 8 do 36cm. Długość 
wynosi 6,89m, a szerokość 1,69m. Stan konstrukcji drewnianej na dzień dzisiejszy jest bardzo 

zły i nadaję się do odtworzenia. Deski oraz bale drewniane są zgniłe i spróchniałe. W związku 

z tym należy dokonać rozbiórki i odtworzenia konstrukcji drewnianej przywracając jej 

właściwe funkcjonowanie i dawny wygląd.  

Na odtworzenie konstrukcji drewnianej  potrzebne są materiały wg następującej specyfikacji: 



- słup drewniany o wymiarach 36x36cm (sztuk 9) – długość 1,40m, 

- belka drewniana o wymiarach 36x36cm (sztuk 2) – długości 6,89m, 

- belka drewniana o wymiarach 36x36cm (sztuk 2) – długość 6,29m, 

- belka drewniana o wymiarach 15x15cm (sztuk 2) – długość 1,25m 

- belka drewniana o wymiarach 15x15cm (sztuk 2) – długość 2,00m, 

- belka drewniana o wymiarach 15x15cm (sztuk 2) – długość 1,70m 

- belka drewniana o wymiarach 15x15cm (sztuk 1) – długość 1,95m 

- belka drewniana o wymiarach 15x15cm (sztuk 1) – długość 2,52m 

- belka drewniana o wymiarach 15x15cm (sztuk 5) – długość 1,50m 

- belka drewniana o wymiarach 15x15cm (sztuk 5) – długość 1,70m 

- deska drewniana o wymiarach 14,5x8cm (sztuk 12) – długości 6,89m, 

Do przebudowy i zabezpieczenia konstrukcji dużego koła wodnego potrzebne będą 
następujące materiały: 

- deska o grubości 8cm – 0,96m
3
, 

- bale drewniane o różnych wymiarach z zakresu 15÷36cm – 5,73m
3
. 

co łącznie daje 6,69m
3
, a po doliczeniu 5% na ubytki całkowite zapotrzebowanie na elementy 

drewniane wyniesie 7,03m
3
. Do tego należy doliczyć gwoździe budowlane oraz śruby. 

5.4. Przebudowa dwóch mostków drewnianych 
Mostki drewniane (mostek nr 1 i mostek nr 2 ) prowadzą do Muzeum Techniki. Wykonane są 
jako konstrukcje drewniane oparte na dwuteowniku stalowym. 

Mostek drewniany nr 1 wykonany z desek o grubości od 3,5 do 5cm oraz bali drewnianych 

o grubości 8cm, szerokość mostku 1,79m, długość 8,73m i wysokość 1,06m. 

Mostek drewniany nr 2 wykonany z desek o grubości od 3,5 do 5cm oraz bali drewnianych 

o grubości 8cm, szerokość mostku 2,16m, długość 8,48m i wysokość 1,04m. 

Mostek drewniany nr 1 wykonany z desek i bali drewnianych o grubości od 3,5 do 8cm. 

Konstrukcja mostku drewniana oparta na dwuteowniku stalowym Szerokość mostku – 1,79m, 

długość – 8,73m i wysokość – 1,06m.  Deski oraz bale drewniane są zgniłe i spróchniałe.             

W związku z tym należy dokonać rozbiórki i odtworzenia mostku drewnianego przywracając 

mu właściwe funkcjonowanie i dawny wygląd.  

Na odtworzenie mostku drewnianego nr 1 potrzebne są materiały wg następującej 

specyfikacji: 

- deska drewniana o wymiarach 8x5cm (sztuk 2) – długość 8,73m, 

- słup drewniany o wymiarach 13x8cm (sztuk 10) – długość 0,96m, 

- deska drewniana o wymiarach 12x5cm (sztuk 10) – długość 0,70m, 

- deska drewniana o wymiarach 5x3,5cm (sztuk 2) – długość 8,54m, 

- deska drewniana o wymiarach 5x3,5 (sztuk 2) – długość 8,43m 

- deska drewniana o wymiarach 10x5cm (sztuk 80) – długość 2,05m, 

- deska drewniana o wymiarach 10x5cm (sztuk 5) – długość 2,75m, 

Mostek drewniany nr 2 wykonany z desek i bali drewnianych o grubości od 3,5 do 8cm. 

Konstrukcja mostku drewniana oparta na dwuteowniku stalowym Szerokość mostku – 2,16m, 

długość – 8,48m i wysokość – 1,04m. Deski oraz bale drewniane są zgniłe i spróchniałe.              

W związku z tym należy dokonać rozbiórki  i odtworzenia mostku drewnianego przywracając 

mu właściwe funkcjonowanie i dawny wygląd.  

Na odtworzenie mostku drewnianego nr 2 potrzebne są materiały wg następującej 

specyfikacji: 

- deska drewniana o wymiarach 8x5cm (sztuk 2) – długość 8,48m, 

- słup drewniany o wymiarach 13x8cm (sztuk 8) – długość 0,94m, 

- deska drewniana o wymiarach 12x5cm (sztuk 8) – długość 0,60m, 

- deska drewniana o wymiarach 5x3,5cm (sztuk 2) – długość 8,48m, 

- deska drewniana o wymiarach 5x3,5 (sztuk 2) – długość 6,22m 



- deska drewniana o wymiarach 10x5cm (sztuk 81) – długość 2,42m, 

- deska drewniana o wymiarach 10x5cm (sztuk 4) – długość 3,25m, 

Do przebudowy i zabezpieczenia mostków drewnianych potrzebne będą następujące 

materiały: 

- deska o grubości 5cm – 2,26m
3
, 

- bale drewniane o wymiarach 13x8cm – 0,18m
3
. 

co łącznie daje 2,44m
3
, a po doliczeniu 5% na ubytki całkowite zapotrzebowanie na elementy 

drewniane wyniesie 2,57m
3
. Do tego należy doliczyć gwoździe budowlane oraz śruby. 

5.5. Przebudowa północnego koryta wodnego (odcinek przechodzący przez 
halę gwoździarni) 
Koryto główne (odcinek przechodzący przez halę gwoździarni) – zasadnicza część układu 

doprowadzającego wodę do małego koła wodnego. Składa się z poszuru i konstrukcji nośnej. 

Poszur wykonany jest z desek i bali o grubości od 4 do 8cm, a konstrukcja nośna wykonana 

jest z bali o grubości od 19 do 25cm. Deski oraz bale drewniane są zgniłe i spróchniałe.                 

W związku z tym należy dokonać rozbiórki i odtworzenia poszuru oraz konstrukcji nośnej 

koryta południowego przywracając mu właściwe funkcjonowanie i dawny wygląd. Poszur 

koryta północnego (odcinek przechodzący przez halę gwoździarni) składa się                        
z następujących elementów drewnianych: 

- belka drewniana o wymiarach 19x4cm (sztuk 4) – długość 0,19m i szerokości 0,19m, 

- belka drewniana 19x8cm (sztuk 2) – długości 3,24m, 

- deski drewniane o wymiarach 8x7cm – długość 4,67m, 

- deski drewniane o wymiarach 16x7m – długości 7,95m, 

- deski drewniane o wymiarach 15x5cm – długość 7,95m. 

Konstrukcja nośna koryta północnego (odcinka przechodzącego przez halę gwoździarni) 

składa się z następujących elementów drewnianych: 

- słup drewniany o wymiarach 19x19cm (sztuk 10) – długość 1,25m, 

- słup drewniany o wymiarach 19x19cm (sztuk 10) – długości 1,11m, 

- belka drewniana o wymiarach 25x25cm (sztuk 10) – długość 3,54m, 

- belka drewniana o wymiarach 8x8cm (sztuk 4) – długość od 0,73m, 

- belka drewniana o wymiarach 19x19cm (sztuk 4) – długość 1,88m, 

- belka drewniana o wymiarach 19x19cm (sztuk 2) – długość 8,20m, 

Do przebudowy i zabezpieczenia koryta północnego potrzebne będą następujące materiały: 

- deska o grubości 5cm – 0,90m
3
, 

- deska o grubości  7cm – 1,30m
3
, 

- bale drewniane o różnych wymiarach z zakresu 8÷25cm – 4,05m
3
. 

co łącznie daje 6,25m
3
, a po doliczeniu 5% na ubytki całkowite zapotrzebowanie na elementy 

drewniane wyniesie 6,56m
3
. Do tego należy doliczyć gwoździe budowlane oraz śruby. 

5.6. Przebudowa konstrukcji małego koła wodnego 
Konstrukcja małego koła wodnego składa się z podłogi drewnianej oraz konstrukcji 

drewnianej. 

Podłoga drewniana. Podłoga jest w złym stanie technicznym. Deski są zgnite i spróchniałe 

co uniemożliwia przeprowadzenie remontu częściowego. W związku z tym należy dokonać 
rozbiórki i odtworzenia podłogi drewnianej przywracając jej właściwe funkcjonowanie                     

i dawny wygląd. Podłoga drewniana składa się z następujących elementów drewnianych: 

- belka drewniana o wymiarach 15x15cm (sztuk 3) – długość 7,14m, 

- belka drewniana o wymiarach 15x15cm (sztuk 6) – długości 1,95m 

- deska drewniana o wymiarach 17x5,0cm – długość 7,90m, 

Konstrukcja drewniana wykonana jest z bali i desek o grubości od 5 do 35cm. Długość 
wynosi 6,10m, a szerokość 1,10m. Stan konstrukcji drewnianej na dzień dzisiejszy jest bardzo 

zły i nadaję się do odtworzenia. Deski oraz bale drewniane są zgniłe i spróchniałe. W związku 



z tym należy dokonać rozbiórki i odtworzenia konstrukcji drewnianej przywracając jej 

właściwe funkcjonowanie i dawny wygląd. Konstrukcja drewniana składa się z następujących 

elementów drewnianych: 

- słup drewniany o wymiarach 35x35cm (sztuk 6) – długość 1,11m, 

- słup drewniany o wymiarach 35x35cm (sztuk 4) – długości 1,75m, 

- słup drewniany o wymiarach 25x25cm (sztuk 3) – długości 4,06m, 

- słup drewniany o wymiarach 25x25cm (sztuk 1) – długości 4,46m, 

- belka drewniana o wymiarach 35x35cm (sztuk 2) – długości 3,13m, 

- belka drewniana o wymiarach 35x35cm (sztuk 2) – długości 3,08m, 

- belka drewniana o wymiarach 35x35cm (sztuk 2) – długości 1,01m, 

- belka drewniana o wymiarach 35x35cm (sztuk 1) – długości 1,92m, 

- belka drewniana o wymiarach 15x15cm (sztuk 4) – długości 1,45m 

- belka drewniana o wymiarach 10x10cm (sztuk 1) – długości 2,51m, 

- belka drewniana o wymiarach 35x35cm (sztuk 2) – długości 3,10m, 

- belka drewniana o wymiarach 35x35cm (sztuk 2) – długości 5,35m 

- belka drewniana o wymiarach 35x35cm (sztuk 2) – długości 1,17m 

- belka drewniana o wymiarach 30x30cm (sztuk 1) – długości 3,10m 

- belka drewniana o wymiarach 25x25cm (sztuk 1) – długości 5,10m, 

- belka drewniana o wymiarach 15x15cm (sztuk 4) – długości 1,95m, 

- belka drewniana o wymiarach 10x10cm (sztuk 2) – długości 1,80m. 

Do przebudowy i zabezpieczenia konstrukcji wraz z poszurem małego koła wodnego 

potrzebne będą następujące materiały: 

- deska o grubości 5cm – 1,48m
3
, 

- bale drewniane o różnych wymiarach z zakresu 10÷35cm – 7,28m
3
. 

co łącznie daje 8,76m
3
, a po doliczeniu 5% na ubytki całkowite zapotrzebowanie na elementy 

drewniane wyniesie 9,20m
3
. Do tego należy doliczyć gwoździe budowlane oraz śruby. 

5.7. Przebudowa konstrukcji nośnej układu napędowego w hali walcowni 
Konstrukcja drewniana wykonana jest z belek drewnianych o wymiarach 40x40cm                      

i 35x35cm. Długość wynosi 11,91m, a szerokość 2,81m. Stan konstrukcji drewnianej na dzień 
dzisiejszy jest bardzo zły i nadaję się do odtworzenia. Bale drewniane są zgniłe i spróchniałe. 

W związku z tym należy dokonać rozbiórki i odtworzenia konstrukcji drewnianej 

przywracając jej właściwe funkcjonowanie i dawny wygląd. Konstrukcja drewniana składa 

się z następujących elementów drewnianych: 

- belka drewniana o wymiarach 40x40cm (sztuk 6) – długość 11,91m, 

- belka drewniana o wymiarach 40x40cm (sztuk 27) – długości 1,70m, 

- belka drewniana o wymiarach 35x35cm (sztuk 18) – długości 2,00m 

Do przebudowy i zabezpieczenia konstrukcji drewnianej potrzebne będą następujące 

materiały: 

- bale drewniane o różnych wymiarach z zakresu 35 ÷ 40cm – 23,19m
3
. 

co łącznie daje 23,19m
3
, a po doliczeniu 5% na ubytki całkowite zapotrzebowanie na 

elementy drewniane wyniesie 24,35m
3
. Do tego należy doliczyć gwoździe budowlane oraz 

śruby. 

5.8. Przebudowa elementów konstrukcyjnych hali walcowni 
Hala walcowni, o wymiarach 15,21m x 21,92m, posiada konstrukcję drewnianą. Podwaliny 

drewniane o przekrojach 17cm x 17cm, 19cm x 20cm, 24cm x 24cm, 23cm x 22cm oparte na 

fundamencie z kamienia łupanego wapiennego i rzecznych otoczaków. Układ hali 

trójnawowy, niesymetryczny, pięcioprzęsłowy. W świetle konstrukcji wysokość hali wynosi 

3,30m. Słupy drewniane o przekrojach 16cm x 16cm, 17cm x 17cm, 18cm x 18cm                           

z mieczami drewnianymi w poprzecznej i podłużnej płaszczyźnie pionowej oparte na 

kamiennych poduszkach podpierają belki stanowiące podstawę wieszarowej konstrukcji 



dwuspadowej dachu; przy czym słupy górnej części konstrukcji zajmują pozycje 

mimośrodowe w stosunku do kondygnacji dolnej. Ściany zewnętrzne o konstrukcji słupowej 

obite na zewnątrz deskami na zakład. Otwory okienne i drzwiowe wypełniają poszczególne 

pola konstrukcji ścian i posiadają ramy drewniane. Konstrukcja dachu drewniana. Dach, 

dwustolcowy, o słupach drewnianych o wymiarach 12cm x 12cm  opartych na belce 

drewnianej o wymiarach 20cm x 17cm, opierającej się na belce drewnianej o wymiarach 

20cm x 20cm. Słupy usztywnione mieczami 10cm x 14cm. Krokwie 10cm x 14cm oparte na 

murłacie o wymiarach 20cm x 22cm. Dach pokryty papą na deskowaniu. Na dachu 

wywietrznik podłużny, umieszczony w kalenicy, o długości 7,50m. Do hali walcowni 

przylega zabudowa dużego koła wodnego o konstrukcji drewnianej. Konstrukcja obudowy 

koła opiera się na podwalinach opartych z jednej strony na fundamencie hali walcowni,                  

a z drugiej strony na palowej konstrukcji drewnianej. Konstrukcja obudowy dużego koła 

wodnego drewniana. Słupy drewniane o przekrojach 16cm x 16cm, 20cm x 20cm obite od 

zewnątrz deskami. Dach dwuspadowy, pokryty papą na deskowaniu. Stolarka okienna – okna 

drewniane. Stolarka drzwiowa – drzwi drewniane. 

Stan konstrukcji drewnianej na dzień dzisiejszy jest dostateczny i nadaję się do odtworzenia. 

Bale drewniane są zgniłe i spróchniałe. W związku z tym należy dokonać rozbiórki                       

i odtworzenia konstrukcji drewnianej przywracając jej właściwe funkcjonowanie i dawny 

wygląd. 

Odtworzenie konstrukcji drewnianej będzie polegało na: 

- konstrukcja dachu – elementy więźby dachowej do wymiany, wzmocnienie konstrukcji 

dachu – wiatrownice, 

- konstrukcja zewnętrzna budynku wraz z fundamentami – wymiana słupów konstrukcyjnych, 

osuszenie istniejących fundamentów wraz z wykonaniem izolacji wodochronnej, 

- wewnętrzna konstrukcja drewniana – wymiana zużytych elementów konstrukcyjnych, 

wykonanie rusztu żelbetowego. 

5.9. Przebudowa elementów konstrukcyjnych hali gwoździarni 
Hala gwoździarni wraz z murowaną zabudową silnika elektrycznego o wymiarach 15,895m               

x 37,61m jest przedłużeniem hali walcowni. Między halą walcowni a halą gwoździarni 

znajduję się zabudowa małego koła wodnego o konstrukcji drewnianej. Słupy drewniane                

o przekrojach 18cm x 13cm, 17cm x 16cm, 18cm x 18cm. Słupy oparte na podwalinie 

drewnianej. Obudowa z desek o grubości 3cm. 

Konstrukcja obiektu murowano – drewniana. Fundamenty budynku gwoździarni wykonane           

z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej. Konstrukcję nośną stanowią ściany zewnętrzne 

wykonane z kamienia oraz słupy drewniane o przekrojach 20cm x 20cm, 16cm x 16cm, 17cm 

x 17cm oparte na poduszkach betonowych. Na słupach oparte belki drewniane o wymiarach 

17cm x 17cm. Na belkach oparte belki drewniane o przekroju 20cm x 22cm. Na belkach 

oparte belki podwaliny pod słupy 12cm x 14cm – 16cm x 18cm. Na belkach podwalinach 

oparte słupy o przekroju 12cm x 12cm. Na słupach oparte płatwie o wymiarach 12cm x 15cm. 

Na murze oparta murłata o przekroju 20cm x 20cm. Krokwie o przekroju 11cm x 15cm.                     

W szczycie świetlik dachowy wzdłuż całego budynku. Od strony północnej w połaci dachu 

trzy lukarny o konstrukcji drewnianej. Od strony południowej w połaci dachu dwie większe            

i jedna mniejsza lukarna o konstrukcji drewnianej. 

Stan konstrukcji drewnianej oraz zabudowy silnika elektrycznego na dzień dzisiejszy jest 

dostateczny i nadaję się do odtworzenia. Bale drewniane są zgniłe i spróchniałe. W związku             

z tym należy dokonać rozbiórki i odtworzenia konstrukcji drewnianej przywracając jej 

właściwe funkcjonowanie i dawny wygląd. 

Odtworzenie konstrukcji drewnianej oraz wzmocnienie ściany północnej zabudowy silnika 

elektrycznego będzie polegało na: 



- konstrukcja dachu – elementy więźby dachowej do wymiany, wzmocnienie konstrukcji 

dachu – wiatrownice, 

- konstrukcja zewnętrzna budynku wraz z fundamentami – wykonanie wzmocnienia 

fundamentów północnej ściany zabudowy silnika elektrycznego, osuszenie istniejących 

fundamentów wraz z wykonaniem izolacji wodochronnej, 

- wewnętrzna konstrukcja drewniana – wymiana zużytych elementów konstrukcyjnych, 

wykonanie rusztu żelbetowego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST C – 00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

Jednostką obmiarową dla konstrukcji drewnianej jest m
3
. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających, 

ulegających zakryciu, częściowych. Roboty te podlegają również zasadą odbioru końcowego. 

Wszystkie zasady odbioru robót ujęte są w SST C – 00 „Wymagania ogólne’ pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN – B – 03150:2000/Az2:2003 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 – ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – 04   ZBROJENIE BETONU 
Kod CPV 45262310-7 

Zbrojenie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych na zadaniu 

zabezpieczenia zabytkowej zabudowy przemysłowej, w tym układu 
hydroenergetycznego, oraz jej dostosowanie do funkcji turystycznej.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 

opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia 

elementów monolitycznych: stóp i ław fundamentowych, ścian, belek i wieńcy.  

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane 

z: 

- przygotowaniem zbrojenia, 

- montażem zbrojenia, 

- kontrolą jakości robót i materiałów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST „Wymagania ogólne." pkt.1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w SST „Warunki ogólne" pkt1.5. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 

w Wymagania ogólne" pkt2. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 

projektowej, wg normy PN – H – 84023/6: stal AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S – O.T.B. 

oraz stal klasy A – I gatunku ST3SX – b; średnice jak w dokumentacji. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 

powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN – H – 93215. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 

wiązałkowego. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie 

z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

2.1. Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

- własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN – EN 10025:2002; najważniejsze wymagania podano w tabeli 

poniżej: 

 

 

 

 

 

 



Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-32355      
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

- w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień.  

Wady powierzchniowe: 

• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 

jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, 

jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w którym powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 

- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5mm na 1m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt3.  



Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności 

wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być 
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 
wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. 

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 

oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 

budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt.4. Pręty do 

zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt.5. 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy               

PN – 91 /5 – 10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.2. Montaż zbrojenia 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie                         

i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem niełuszczacej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej 

wody. Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  

Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do 

łączenia prętów o średnicy do 12mm, przy średnicach większych należy stosować drut                      

o średnicy 1,5mm. 

Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

- pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

- pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać  
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 
- czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

- pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 

- haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002, 

- łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, 

- skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami, 

c) Montaż zbrojenia. 

- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 



urządzeń wytwórczych i montażowych, 

- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 

w deskowaniu, 

- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego, 

- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie, 

- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne" pkt.6. Kontrola jakości 

robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar robót 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt7. Jednostką 
obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) 

zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową (t/mb). 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 

drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót 
Ogólne warunki odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8. Odbiór końcowy 

odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie 

betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na 

sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 

rozstawu strzemion prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt9. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

- łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
projektową i niniejszą SST, 

- wykonanie badań i pomiarów, 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy                         

i usunięcie ich poza teren budowy. 

10. Przepisy związane 
Normy 
PN – ISO 6935 – 1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

IDT – ISO 6935 – 1:1991 Pręty gładkie. 

PN – ISO 6935 – 1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 



PN – ISO 6935 – 2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

IDT – ISO 6935 – 1:1991 Pręty żebrowane. 

PN – ISO 6935 – 2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania 

Poprawki PN – ISO 6935 – 2/AK:1998/Ap1:1999 

PN – 82/H – 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. Bl 4/91 póz. 

27, 

2. Bl 8/92 póz. 38; Zmiany 1. Bl 4/84 póz. 17. 

PN – B – 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN – H – 

84023 – 06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej: 

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – 05   BETONOWANIE 
Kod CPV 45262210 – 6  

Fundamentowanie 
Kod CPV 45262311 – 4  

Betonowanie konstrukcji 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich na zadaniu zabezpieczenia zabytkowej 
zabudowy przemysłowej, w tym układu hydroenergetycznego, oraz jej dostosowanie do 
funkcji turystycznej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 

opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                 

z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu, 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST „Wymagania ogólne" a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 

i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa -  mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 

w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności -symbol literowo-liczbowy (np.WS) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodpomości - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 
2%.  

Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG 

w MPa.  

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-

proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych 

o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt.1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 

 



2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne" pkt.7. Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują 
odpowiednie polskie normy. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-

19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 

dodatków) klasy 32,5 NA 

Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 

magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny 

jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach, 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 

składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 

zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-806714.12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jej 

pełnych badań wg normy PN-B-06712. 

2.2. Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli 

wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 

badań. 



2.3. Domieszki i dodatki do betonów 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 

Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.4. Beton 
Beton do wykonania podstawowych elementów żelbetowych wg projektu. Skład mieszanki 

betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej 

ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej              

w normie PN-B-06250 symbolem K-3. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8. Roboty 

można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. Roboty ciesielskie należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 

zgodnego z założoną technologią. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

betoniarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 

większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

o częstotliwości 6000 drgań/min, l łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi 

drganiami na całej długości. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych tzw. gruszek. Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 

betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. przy temp. +15°C 

- 70 min. przy temp. +20°C 

- 30 min. przy temp. +30°C 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wytwarzanie betonu 
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy 

z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera. Wytwarzanie betonu powinno 

odbywać się w wytwórni. 

Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu 

powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. 

Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody 

winno być dokonywane z dokładnością 2%. 

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 
odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być 
jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności 

po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność 
nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze 

mieszanki. Inżynier może zezwolić na stosowanie srodk6w napowietrzających, 



plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. 

Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 

0°C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję 
na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien 

zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy 

projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie                               

i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10°C), 

średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się 
równe wartościom 1,3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania 

betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej 

temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy 

betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (wartość stosunku w/c nie większa 

niż 0,5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. 

Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach 

budowy . Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie 

powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej 

nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. Przy doświadczalnym 

ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad: 

- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki 

jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości; 

- zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie 

oraz nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16mm i 37% przy kruszywie 

grubym do 31,5mm. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego 

mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na 

podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika 

C/W -mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze 

stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej 

ilości cementu. Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu. 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inżyniera. 

5.2 Wykończenie powierzchni betonowych 
Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: 

Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po 

ukończeniu robót. 

Powierzchnie widoczne: 

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę 
i wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak 

zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu 

deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca 

powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe. 

Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. Jeśli 
Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych 

powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany 

przez Inżyniera, składających się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez 

cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach 

przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). 

 



Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
Powierzchnie niewidoczne: 

Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać              
i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, 

jeżeli powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych 

opisanych poniżej. 

Powierzchnie widoczne: 

Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano 

w wyżej dla powierzchni widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci i wystarczającym 

stwardnieniu betonu należy w celu zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na 

świeżym betonie wygładzić go poprzez mocne naciskanie kielnią stalową tak aby otrzymać 
powierzchnię jednorodnie gładką i bez śladów kielni. 

5.3. Wykonanie deskowania 
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką 
konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 

oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt 

ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających 

warunkom PN-90/B-03200. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły 

wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników 

z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążenia pomostami 

roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz 

wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały 

przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Można stosować szalunki metalowe, 

podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków winny mieć 
grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione.  

Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich 

usunięcia bez zniszczeń betonu. 

Śruby, pręty i ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich 

część pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25mm. 

Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania 

z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie do 

25mm od zewnętrznej powierzchni betonu). 

Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45° za pomocą listwy trójkątnej              

o boku 15 do 25mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. 

Deskowania o rozpiętości ponad 3m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana 

w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza 

od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 

Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem masą 
betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub 

odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 

Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera. Wnętrze 

szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani 

nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy 

deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec 

zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. 

Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie 

zlewane wodą. 
 

 



5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 
5.4.1. Zalecenia ogólne 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez Wykonawcę akceptacji 

przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. 

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera               

i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy . 

5.4.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać 
wibratorami wgłębnymi, 

- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 

W płytach o grubości > 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne, 

- do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne ), 

- celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone 

całą jej szerokością na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego, 

- przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 

5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5°C należy nie później niż po 12 

godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu 

i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie 

błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu 

powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy 

powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511ub wytrzymałości 

manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: Antisol E -cechy: 

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych 

(zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność 
i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje 

się równomierne cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu. 

5.6. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, 

uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. 

Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach 

betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych 

elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy jak  

i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych 

przez innych wykonawców). 

5.7. Usterki wykonania 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe 

S, dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu                  

a długości rys. nie przekraczają: 



- podwójnej szerokości belek i 1,0m dla rys podłużnych, 

- połowy szerokości belki i 1,0m dla rys poprzecznych. 

Pustki, raki i wykruszyny dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest nie 

mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują .jest nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany. 

6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne" pkt6. 

6.1. Deskowania 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane                              

z odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. 

Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych                           

i żelbetowych. 

6.2. Wymagane właściwości betonu 
6.2.1. Jakość betonów 
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów              

i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi: 

a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość, 
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatków 

i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki 

betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub 

metody Ve-Be[s], 

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 

e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach 

w kształcie sześcianu o bokach 15cm, zgodnie z pkt6.3. PN-88/B-06250, 

f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 

Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 

dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu 

niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu.  

Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie                 

z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d. 

Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez 

Inżyniera, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia 

zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej 

przedłożonymi. 
6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów 

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny 

być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny 

być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na 

rysunkach  projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty 

pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze 

spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi 

numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami 

Inżyniera i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę                            
w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. 



Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera 

w obecności przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej 

różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera. 

Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod 

warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego 

obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej 

niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. 

Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom 

w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej 

wymienionych rodzajów betonu: betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości 

maks.30kg stali/m
3
 betonu przynajmniej 10% próbek, betony zwykle zbrojone - przynajmniej 

20% próbek. W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i 

rodzaju betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości 

odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach 

projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej 

serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne 

wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie,                  

a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli              

z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającej klasie betonu nie 

niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty 

do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na 

ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu 

wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na 

swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych 

zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem 

formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 

Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona 

jest stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. 
Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. 

Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach : 

- zmniejszenie modułu sprężystości 20% 

- utrata masy 2% 

- rozszerzalność liniowa 2% 

- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 

- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na 

przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby 

i innych prób do uznania Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego 

wykonywania. 

6.3 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier 

ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek 

materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź laboratoryjnym. Kontroli podlegając 

następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/806250: 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- nasiąkliwość betonu, 

- odporność betonu na działanie mrozu, 



- przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 

m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 

określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier 

może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod 

nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru 

oporności itp. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt7. 

7.2. Jednostka obmiarową 
Jednostką obmiarową jest 1m

3
 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 

potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6cm. 

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

być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem, 

- oczyszczenie deskowania, 

- przygotowanie i transport mieszanki, 

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
osadzenie potrzebnych zakotwiczeń, marek, rur itp., 

- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. Przepisy związane 
Normy 
PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 

i wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu 

wiązania. 

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości 

wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji 

kapilarnej. 



PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza                             

w podczerwieni. 

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej 

substancji. 

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej; 

-240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych, 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – 06   IZOLACJE 
Kod CPV 45320000-6 

Roboty izolacyjne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji na 

zadaniu zabezpieczenia zabytkowej zabudowy przemysłowej, w tym układu 
hydroenergetycznego, oraz jej dostosowanie do funkcji turystycznej. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i izolacji masą uszczelniającą 
wysokoelastyczną w obiekcie objętym przetargiem. 

- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. 

- Izolacje poziomych i pionowych przeciwwodne powłokowe, typu ciężkiego. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w SST „Wymagania ogólne" pkt1.4 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt1.5. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne" pkt2. 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 

szklanym oraz papy na włóknie. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 

sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych                    

i świadectwach ITB. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2 Materiały do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 
Papa asfaltowa izolacyjna 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I 400 na tekturze               

o gramaturze 400 g/m
2
. 

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

- powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

- dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 

- dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe 

niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10m długości papy. 

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

wymiary papy w rolce 



-długość: 20m ± 0,20m, 40m ± 0,40m, 60m ± 0,60m, 

- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110cm ±1cm. 

Pakowanie, przechowywanie i transport 

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm                

i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm. 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi  w ww. normie. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od 

grzejników. 

Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami – 80cm. 

Lepik asfaltowy na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

- temperatura mięknienia – 60–80°C 

- temperatura zapłonu – 200°C 

- zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 

sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

Kit asfaltowy uszczelniający KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 

Wymagania wg normy BN-70/6112-24 

2.3. Materiały do izolacji przeciwwodnej, powłokowej, typu ciężkiego  
Masa uszczelniająca dwuskładnikowa, polimerowo – bitumiczna, wysokoelastyczna, nie 

zawierająca rozpuszczalników i przez to przyjazna dla środowiska, przeznaczona do trwałego 

i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na 

starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne, aż do 

stopnia „mocno agresywne” wg normy DIN 4030.  

Parametry techniczne:  

- spełnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000, 

- przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników i włókien azbestowych, 

- nadaje się na wszystkie podłoża mineralne, 

- można go stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych, 

- wysokoelastyczny, rozciągliwy i pokrywający rysy, 

- nie wymaga warstwy tynku na murze, 

- nadaje się na powierzchnie pionowe i poziome, 

- dzięki reakcji chemicznej po krótkim czasie jest odporny na deszcz, 

- sucha pozostałość ok. 90%. 

Zastosowanie – do uszczelniania stykających się z gruntem: 

- płyt dennych, 

- fundamentów, 

- garaży podziemnych, 

- dachów odwróconych i zielonych. 

Środek gruntujący w postaci gotowej, bezbarwnej, niemydlącej się, odpornej na działanie 

zasad i silnie wiążącej zawiesiną na bazie tworzywa sztucznego. 



3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 

poszczególnych materiałów. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt4. 

4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby 

zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom 

przez producentów. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt5. 

5.1. Izolacje poziome i pionowe 
Przygotowanie podkładu: 

- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia, 

- powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona. 

Izolacje papowe 

- podkład pod izolacje powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją 
asfaltową, 
- przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%, 

- powłoki gruntujące powinny być nanoszone w jednej lub dwóch warstwach, 

- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna być niższa niż 5°C, 

- izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy 

sklejonych ze sobą lepikiem asfaltowym, 

- izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplających mogą być ułożone 

z jednej warstwy na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach, 

- grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami powinna wynosić 1,0-1,5mm, 

- szerokość zakładów papy w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm, zakłady 

arkuszy kolejnych warstw papy powinny być względem siebie przesunięte. 

Izolacja uszczelniająca 

- We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych należy wykonać powłokę uszczelniającą                 
z folii Superflex-1 po uprzednim dokładnym oczyszczeniu i zagruntowaniu podłoża 

preparatem Eurolan 3 K. 

- Wszystkie elementy konstrukcyjne poniżej poziomu terenu należy zabezpieczyć powłoką 
uszczelniającą z masy Superflex-10 po uprzednim dokładnym oczyszczeniu i zagruntowaniu 

podłoża preparatem Eurolan 3K. 

- Ważne jest dokładne nałożenie masy na podłoże ze względu na konieczność uzyskania 

możliwe jednolitej powłoki uszczelniającej. Szczegółowe zalecenia dotyczące ilości 

nakładanych warstw i warunków atmosferycznych dopuszczalnych do wykonywania robót - 

wg zaleceń producenta używanego środka gruntującego i uszczelniającego. 

5.2. Izolacje przeciwwodne powłokowe, typ ciężki 
5.2.1. Przygotowanie podkładu 
a) podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia, 



b) powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.2.2. Gruntowanie podkładu 
Preparat gruntujący można stosować tylko na równych, zwartych, wolnych od substancji 

zmniejszających przyczepność, nośnych, czystych, suchych lub lekko wilgotnych podłożach z 

wykonaną warstwą spadkową o nachyleniu 1,5%. 

Wszelkie podłoża mineralne muszą być zagruntowane. 

Wszelkie nośne podłoża bitumiczne muszą być oczyszczone szczotkami i odkurzone. 

Przy pracy w niskich temperaturach należy się upewnić, że na podłożu nie ma lodu. 

a) wilgotne i mokre podłoże 

Podłoże musi być nasiąkliwe, to znaczy powinno być suche lub lekko wilgotne na tyle, by 

powłoka gruntująca choć częściowo mogła w nie wniknąć. Mokre podłoże na około 4 dni 

przed gruntowaniem należy pokryć powłoką wodoszczelną, zgodnie z instrukcją stosowania. 

b) nierówne powierzchnie 

Spoiny szerokości od 2 do 5mm, bruzdy i połączenia tynków jak również podłoża o bardzo 

dużych porach oraz szczeliny w betonie powinny być wyszpachlowane w celu uniknięcia 

zamykania powietrza i tworzenia się pęcherzy. Przed tym podłoże musi być odpowiednio 

zagruntowane. Ubytki, pęknięcia i spoiny >5mm muszą być wypełnione mocną zaprawą 
cementową. W przypadku murów z licznymi nierównościami i ubytkami wykonać warstwę 
wyrównującą z zaprawy cementowej. 

c) przygotowanie naroży oraz krawędzi 

Wewnętrzne naroża i połączenia ścian z fundamentami muszą być wyokrąglone mocną 
zaprawą cementową + wykonane fasety. Wszelkie nierówności o strych krawędziach należy 

usunąć. 
5.2.3. Wykonanie izolacji powłokowej 
Masę izolacyjną nanosić w minimum 2 warstwach zgodnie z instrukcją podaną przez 

Producenta masy, do osiągnięcia wymaganej grubości warstwy. Na styku ściany z 

fundamentami należy wkleić specjalne taśmy uszczelniające. 

Prace wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze od +5°C do +30°C (ale nie na 

powierzchniach silnie nasłonecznionych) i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 

80%. Każdorazowo sposób i warunki wykonania izolacji muszą być zgodnie z Instrukcjami 

Producenta masy. 

5.2.4. Połączenia z izolacją podłoży pod posadzki 
Folia PE, łączy się z izolacją pionową na ścianach w ten sposób, że na warstwę izolacji 

powłokowej wyprowadza się folię a połączenia smaruje się masą bitumiczną co powoduje 

sklejenie obu warstw. 

6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne" pkt6.  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków 

ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość 
wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się stosowania do 

robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m

2
 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

dokumentacji projektowej. 

 



8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8.  

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 

Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, wyniki 

- badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt9. 

Płaci się za ustaloną ilość m2
 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- zagruntowanie podłoża, 

- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 
Normy 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.. 

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-93/B-02862/Az1:1999  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

niepalności materiałów budowlanych". 

PN-B-02851-1:1997   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 

ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne                              

i klasyfikacja". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – 07   INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
Kod CPV 45300000 – 0  

Roboty instalacyjne w budynkach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej związanego z realizacją 
zabezpieczenia zabytkowej zabudowy przemysłowej, w tym układu 
hydroenergetycznego, oraz jej dostosowanie do funkcji turystycznej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 

opisanych  w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

- instalacje elektryczne oświetleniowe, 

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych, 

- instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 

normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. 

2. Materiały 
Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750V 

z żyłami miedzianymi o przekroju do 24mm
2
 i ilości żył 3÷5 wg PN-87/E-90056. 

Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 24mm
2 na napięcie znamionowe 

250V o izolacji polwinitowej według PN-87/E-90054. 

Oprawy fluorescencyjne 1×40W, 2× 40W, 4×20W (do wnętrz) – nasufitowe wyposażone, 

lub nie, we własny układ zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h. 

Oprawy fluorescencyjne 1×40W, 2×40W (bryzgoodporne) wyposażone we własny układ 

zasilania awaryjnego jak w p.2.5. 

Oprawy fluorescencyjne 2×40W, 4×20W do wnętrz, przeznaczone do wbudowania w sufity 

podwieszane wyposażone we własny układ zasilania awaryjnego jak w p. 2.5. 

Oprawy do żarówek 60W i 100W (bryzgoodporne), plafoniery do 60W (ewakuacyjne) 

i oprawy do świetlówek kompaktowych. 

Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie. 

Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5mm
2
, 380V (do instalacji 

szczelnych). 

Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60mm i rozgałęźne o średnicy 80mm. 

Gniazda wtyczkowe  podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16A, 250V. 

Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16A, 250V. 

Łączniki i przełączniki jednobiegunowe  6A, 250V do mocowania w puszkach pod tynkiem. 

Łączniki jednobiegunowe  6A, 250V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie. 



Gniazda wtyczkowe 16A, 500V, 3-fazowe, pięciostykowe do mocowania na cegle lub 

betonie. 

Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 20mm. 

Odbiór materiałów na budowie  
Materiały takie jak oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi wytwórcy.  

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót.  

Składowanie materiałów na budowie 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. Sprzęt  
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 

- spawarka transformatorowa do 500A. 

4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 

bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 
oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami.  

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  

- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 

korytka blaszane itp.  
 
 



5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone 

na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone 

do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty 

(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie 

w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za 

pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 

świecznikowych. 

5.6. Podejście do odbiorników  
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 

kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to 

najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na 

drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako 

sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej 

instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.7. Układanie przewodów  
5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  
Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 

w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 

Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 

sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

- wkręcanie nagwintowanych końców rur,  

- wkręcanie nagrzanych końców rur.  

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0,1% aby umożliwić 
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur 

z wciągniętymi w nie przewodami. 

wciąganie przewodów  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 

wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 

przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 



- w wykonaniu zwykłym,  

- w wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

- bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

- na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

- pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,  

- w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie 

i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego 

pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po 

dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelniaczy. 

Układanie przewodów na uchwytach  

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości 

od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla 

kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów 

estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu 

i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 

uchwytami nie były widoczne. 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu 

przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących 

ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod 

osprzęt oraz ich zatynkowanie.  

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie 

oraz aparatach za pomocą dławników. 

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelnień. 
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek 

na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw.  

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy 

z założeniem pokrywy.  

5.8.  Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać 
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 

zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, 

sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem 

Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 

i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 



metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 

uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek 

zamiast cynowania). 

5.9.  Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 
itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi 

i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie 

lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

5.10. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób 

obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji  

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

- pomiary impedancji pętli zwarciowych  

6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów 

[6]. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 

podlegać: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

7. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest 

komplet robót. 

8. Odbiór robót 
Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: 

– plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych, 

– pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem 

projektowym, 

– Dziennik Budowy i książkę obmiarów, 

– Oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym, 

– protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające i ulegające zakryciu, 



– gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi 

urządzeniami i materiałami, 

– protokóły prób i pomiarów pomontażowych. 

Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom 

i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, 

inwestora i użytkownika oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli wymagają 
tego przepisy. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem technicznym 

oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 

dokumentacji technicznej. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po usunięciu 

przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór. 

9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

10. Przepisy związane 
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


