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niewiarógodnóchK=hosztó=obciążają=fnwestora=jeśli=wóniki=potwierdzają=się=i=spełniają=wómogi=mkK=t=przeciwnóm=wópadku=
kosztó=ponosi=tókonawcaK=

NKNK8K lbmiar=robót=
lbmiar=robót=polega=na=wóliczeniu=i=zestawieniu=faktócznie=wókonanóch=robót=i=wbudowanóch=
materiałówK=lbmiar=robót=wókonuje=tókonawca=i=wóniki=zamieszcza=w=księdze=obmiarówK=lbmiar=obejmuje=robotó=zawarte=
w=kontrakcie=oraz=robotó=dodatkowe=K=oobotó=są=podane=w=jednostkach=zgodnóch=z=kosztorósem=ślepómK=
lbmiar=powinien=bóć=wókonanó=w=sposób=jednoznacznó=i=zrozumiałóI=dla=robót=zanikającóch=przeprowadza=się=w=czasie=ich=
wókonówania=I=dla=robót=zakrówanóchJ=przed=ich=zakróciemK=lbmiaró=skomplikowanóch=powierzchni=i=kubatur=powinnó=bóć=
uzupełnione=szkicami=w=księdze=obmiarów=lub=dołączone=do=niej=w=formie=załącznikaK=
=
ldbiór=robót=
=
Celem=odbioru=jest=sprawdzenie=zgodności=wókonania=robót=z=umową=oraz=określenie=ich=wartości=technicznej=K=
ldbiór=robót=zanikającóchJ=jest=to=ocena=ilości=i=jakości=robótI=które=po=zakonczeniu=podlegają=zakróciuI=przed=ich=zakróciemI=
lub=po=zakończeniu=robót=I=które=w=dalszóm=procesie=realizacji=zanikająK=
ldbioró= częścioweJ= jest= to= ocena= ilości= i= jakościI= które= stanowią= zakończonó= element= całego= zadaniaI= wószczególnionó= w=
harmonogramie=robótK=
ldbiór=końcowóJ= jest=to=ocena= ilości=i=jakości=całości=wókonanóch=robót=wchodzącóch=w= zakres= zadania=budowlanego=oraz=
końcowe=rozliczenie=finansoweK=
ldbiór= ostatecznóJ= EpogwarancójnóF= J= jest= to= ocena= zachowania= wómaganej= jakości= poszczególnóch= elementów= robót= w=
okresie=gwarancójnóm=oraz=prac=związanóch=z=usuwaniem=wad=ujawnionóch=w=tóm=okresieK=
NKNKNM=aokumentó=do=odbioru=robót=
ao=odbiorów=częściowóch=i=do=odbioru=końcowego=tókonawca=przógotowuje=następujące=dokumentóW=
J
J
J
J
J
J
J
J
J

aokumentację=projektową=
oecepturó=i=ustalenia=technologiczne=
aziennik=budowó=i=księgi=obmiaru=
tóniki=pomiarów=kontrolnóch=oraz=badań=i=oznaczeń=laboratorójnóch=
^testó=jakościowe=wbudowanóch=elementów=konstrukcójnóch=
lcenę=stanu=faktócznegoJ=sporządzoną=na=podstawie=wóników=badań=i=pomiarów=załączonóch=do=dokumentów=
odbioru=oraz=oględzin=podczas=odbioru=
pprawozdanie=techniczne=
aokumentację=powókonawczą=
lperat=kalkulacójnó=

=
=
=
=
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=
pprawozdanie=techniczne=powinno=zawierać=W=
=================przedmiotI=zakres=i=lokalizację=wókonanóch=robót=
zestawienie=zmian=wprowadzonóch=do=pierwotnej=I=zatwierdzonej=dokumentacji=projektowej=oraz=formalną=zgodę=
fnwestora=na=dokonówane=zmianó=
uwagi=dotóczące=warunków=realizacji=robót=
datę=rozpoczęcia=i=zakończenia=robót=
=
=
=
NKNKNNK=Tok=postępowania=przó=odbiorze=
=
oobotó=do=odbioru=tókonawca=zgłasza=zapisem=w=azienniku=budowó=i=jednocześnie=przekazuje=fnwestorowi=kalkulację=
kosztową=w=zakresie=zgłoszonóch=robót=przó=odbiorach=częściowóch=i=kompletnó=operat=kalkulacójnó=E=końcową=kalkulację=
kosztówF=przó=odbiorze=końcowómK=ldbioru=końcowego=dokonuje=komisja=powołana=przez=fnwestora=Kflość=i=jakość=
zakończonóch=robót=komisja=stwierdza=na=podstawie=operatu=kalkulacójnego=oraz=ocenó=stanu=faktócznego=i=ocenó=wizualnejK=
homisja=stwierdza=zgodność=wókonanóch=robót=z=dokumentacją=projektową=oraz=z=protokołami=dotóczącómi=wprowadzanóch=
zmian=K=
t=przópadku=stwierdzenia=przez=homisję=nieznacznóch=odstępstw=od=dokumentacji=projektowej=w=granicach=tolerancji=i=nie=
mającóch=większego=wpłówu=na=cechó=eksploatacójne=J=dokonuje=się=odbioruK=t=przópadku=stwierdzenia=większóch=
odstępstw=I=mającóch=wpłów=na=cechó=eksploatacójneJ=dokonuje=się=potrąceń=jak=za=wadó=trwałeK=
geśli=komisja=stwierdziI=że=jakość=robót=znacznie=odbiega=od=wómaganej=w=dokumentacji=projektowej=Jto=robotó=te=wółącza=z=
odbioruK=
oozliczenie=robót=następuje=na=zasadach=określonóch=w=rmowie=i=w=earmonogramie=rzeczowoJfinansowómK=oobotó=
dodatkowe=zaakceptowane=formalnie=w=odpowiednich=protokołach=I=rozliczane=są=na=podstawie=ilości=wókonanóch=faktócznie=
robót=i=cenó=jednostkowej=określonej=dla=poszczególnóch=rodzajów=robót=w=kosztorósieK=Cechó=obejmują=wszóstkie=czónności=
konieczne=do=prawidłowego=wókonania=robótK=
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=
pT=MO==mowvdlTlt^kfb=mi^Cr=_raltv=f=rowĄawbŃ==mljlCkfCwvCe=lo^w=lod^kfw^Cg^=ol_ÓT=
_ralti^kvCe=
=
wagospodarowanie=placu=budowóK==
=mrzógotowanie=terenu=budowó=
==
mrzed=przóstąpieniem=do=wókonania=robót=budowlanóch=wókonawca=powinien=odpowiednio=przógotować=terenI=na=któróm=te=robotó=
mają=bóć=wókonówaneI=w=szczególnościW=
ogrodzić= plac= budowóI= gdó= jest= to= konieczne= ze= względu= na= ochronę= mienia= znajdującego= się= na= placu= budowó= lub= w= celu=
zapobieżenia= niebezpieczeństwuI= jakie= może= zagrażać= w= czasie= wókonówania= robót= osobom= mającóm= dostęp= do= miejsca=
wókonówania=robótX=ogrodzenie=placu=budowó=powinno=bóć=tak=wókonaneI=abó=nie=stwarzało=zagrożenia=dla=ludziI=a=jego=wósokość=
powinna=wónosić=nie=mniej=niż=OIM=mK=
tórównać= stosownie= do= potrzebó= teren= z= zasópaniem= lub= zabezpieczeniem= nierówności= i= wszelkiego= rodzaju= wókopów= oraz=
zbadać=czó=są=założone=w=terenie=lub=nad=nim=kableI=przewodó=i=inne=urządzeniaK=
t=razie=stwierdzenia=istnienia=urządzeńI=o=któróch=mowa=w=pK=bFI=należó=usunąć=je=lub=zabezpieczóć=po=
porozumieniu=się=z=organemI=do=którego=kompetencji=należó=utrzómówanie=urządzeń=lub=nadzór=
nad= nimiI= a= ewentualnie= i= z= zainteresowaną= jednostką= bądź= osobąK= t= razie= istnienia= napowietrznóch= przewodów= prądu=
elektrócznego=i=niemożliwości=ich=usunięciaI=
zabezpieczóć= przewodó= we= właściwó= sposób= umożliwiającó= bezpieczne= wókonanie= robótK= wałożyć= w= razie= potrzebó= urządzenia=
piorunochronne=z=właściwómi=organami=strażó=pożarnejI=
stosownie=do=zachodzącóch=okoliczności=i=potrzebó=Eco=może=wóstąpić=w=trakcie=wókonówania=
robótFK=
lsuszóć= w= razie= potrzebó= teren= nadmiernie= zawilgoconó= i= zapewnić= korzóstanie= z= wodó= do= robót= budowlanóch= i= do= użótku=
pracowników=zatrudnionóch=przó=robotachK=
wapewnić=korzóstanie=z=prądu=elektrócznego=niezbędnego=przó=wókonówaniu=robót= budowlanóch=oraz= oświetlenia=placu=budowó= i=
miejsca=pracóK=
tznieść=stosownie=do=potrzebó=tómczasowe=budónki=lub=przóstosować=budónki=istniejące=dla=
pracowników= zatrudnionóch= na= budowie= oraz= na= cele= składowania= materiałówI= maszón= i= urządzeń= oraz= przógotować= miejsce= do=
składowania=materiałów=i=sprzętu=zmechanizowanego=lub=pomocniczego=poza=budónkamiK=
ka=budowieI=której=czas=trwania=nie=będzie=dłuższó=niż=jeden=rokI=urządzić=dla=pracowników=wódzielone=pomieszczenia=na=jadalnięI=
szatnięI=do=gotowania=napojówI=suszenia=odzieżóI=umówalnię=i=ustępóK=
momieszczenia=wómienione=w=pktK=iF=powinnó=bóć=o=odpowiedniej=powierzchniI=zgodne=z=
obowiązującómi=w=tóm=zakresie=przepisami=dotóczącómi=ogólnóch=warunków=higienicznoJsanitarnóch=na=budowieK=
rsuwać=z=placu=budowó=gruzI=zbędne=materiałóI=urządzenia=i=przedmiotó=mogące=stwarzać=przeszkodó=lub=utrudniać=wókonówanie=
robótK=
lgrodzeniaI=drogiI=przejścia=i=parkingi=na=placu=budowó=
=
arogi=i=przejścia=dla=pieszóch=oraz=transportu=ręcznego=poziomegoK=
arogi=i=przejścia=dla=pieszóch=na=placu=budowó=powinnó=odpowiadać=następującóm=wómaganiomW=
Ciąg= EdrogaF= dla= pieszóch= powinien= bóć= wódzielonó= na= poboczach= jezdni= dróg= podstawowóch= na= placu= budowó= Eprzónajmniej= po=
jednej=stronie=drogiFK=pzerokość=ciągu=powinna=wónosić=co=najmniej=
MITR=m=przó=ruchu=jednokierunkowóm=i=NIOM=m=przó=ruchu=dwukierunkowómI=
mrzejścia=dla=pieszóch=należó=wóznaczać=w=miejscach=zapewniającóch=bezpieczeństwo=pieszóchI=
t=razie=konieczności=wóznaczania=przejścia=w=miejscu=niebezpiecznómI=szerokość=jego=nie=
powinna=bóć=mniejsza=niż=MITR=m=przó=ruchu=jednokierunkowóm=i=NIOM=przó=ruchu=
dwukierunkowómI=
mrzejścia=i=miejsca=niebezpieczne=powinnó=bóć=oznakowane=znakami=ostrzegawczómi=lub=zakazu=oraz=dobrze=oświetloneI=
mrzejścia=przebiegające=obok=lub=nad=zagłębieniami=powinnó=bóć=zabezpieczone=barierą=
składającą=się=z=deski=krawężnikowej=o=wósokości=MINRm=i=poręczó=ochronnejI=umieszczonej=na=wósokości=NINmI=z=tóm=że=wolna=
przestrzeń= międzó= poręczą= i= deską= krawężnikową= powinna= bóć= wópełniona= częściowo= lub= całkowicie= w= sposób= zabezpieczającó=
pracowników=przed=upadkiem=z=wósokościI=
kachólenie=pochólni=przeznaczonóch=do=przenoszenia=ciężarów=nie=powinno=bóć=większe=niż=NMB=
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arogi=komunikacójne=dla=wózków=i=taczek= nie=mogą=bóć=nachólone=więcej=niżW= 4B=dla=wózków=szónowóch=I=RB= dla=wózków=
bezszónowóch=I=====NMB=dla=taczek=arogi=dla=taczekI=umieszczone=powóżej=Nm=nad=terenemI=należó=zabezpieczóć=w=sposób=
podanó=w=pK=eF=
=
lchrona=przejść=w=miejscach=niebezpiecznóch=
=
ptrefę=niebezpiecznąI=w=której=istnieje=źródło=zagrożenia=EnpK=możliwość=spadania=z=góró=materiałów=lub=przedmiotówI=otworó=
w=stropach=lub=ścianachFI=należó=oznakować=i=ogrodzić=poręczami=bądź=zabezpieczóć=daszkami=ochronnómi=na=odległość=co=
najmniej=NLNM=wósokościI=której=mogą=spadać=przedmiotó=lub=materiałó=J=jednak=nie=mniej=lub=SIM=mK=
aaszki=ochronne=powinnó=znajdować=się=na=wósokości=nie=mniejszej=niż=OI4m=od=terenuI=a=ich=spadek=w=kierunku=źródła=
M
zagrożenia=powinien=wónosić=4R =X=pokrócie=daszków=powinno=bóć=szczelne=i=dostatecznie=wótrzómałe=na=przebicie=
spadającómi=przedmiotamiK=
Użówanie=daszków=ochronnóch=jako=rusztowań=lub=miejsca=składowania=materiałów=I=narzędzi=itpK=jest=zabronioneK=
t=miejscach=przejść=i=przejazdów=szerokość=daszka=ochronnego=powinna=wónosić=co=najmniej=o=NIMm=więcej=niż=szerokość=
przejścia=albo=przejazduK=
momostó=i=gniazda=montażowe=
=
momostó=komunikacójne=powinnó=zabezpieczone=w=taki=sam=sposób=jak=dojścia=w=miejscach=niebezpiecznóchK=
momostó=robocze=powinnó=mieć=powierzchnię=i=wósokość=zapewniające=możliwie=wógodną=i=bezpieczną=pracęI= składowanie=
materiałów=oraz=użócie=narzędzi=niezbędnóch=do=wókonania=danego=rodzaju=robótX=pomostó=robocze=powinnó=bóć=obliczone=i=
przóstosowane=na=równoczesne=obciążenie=wónikające=z=liczbó=pracowników=pracującóch=na=pomoście=oraz=masó=materiałów=
i= narzędzi= niezbędnóch= do= wókonówania= rótmicznej= pracóK= mrzeciążenie= pomostów= roboczóch= ponad= dopuszczalne=
obciążenie=jest=zabronioneK=
mrzenośne= gniazda= robocze= z= kształtowników= stalowóch= powinnó= bóć= wókonane= zgodnie= z= projektemI= a= zaczepó= gniazd=
powinnó=zapewniać=bezpieczne=zawieszenie=ze=współczónnikiem=pewności=nie=mniej=niż=trzóK=
lznakowanie=obiektów=na=placu=budowó=
hażdó=obiektI=a=szczególnie=obiektó=o=określonóm=stopniu=bezpieczeństwaI=powinien=bóć=
odpowiednio= oznakowanóK= lstrzeżenia= powinnó= bóć= umieszczone= na= tablicach= ustawionóch= na= drogach= i= dojściach= do=
obiektu= w= odpowiedniej= odległościI= tak= abó= informacja= dotarła= do= osób= przebówającóch= w= pobliżu= obiektów= odpowiednio=
wcześniejK=wakazó=dotóczące=takich=obiektów=powinnó=bóć=umieszczone=zarówno=na=tablicó=informacójnej=jak=i=przó=drzwiach=
wejściowóch= do= obiektuK= Tablice= informacójne= i= znaki= ostrzegawcze= powinnó= bóć= umocowane= na= trwałóch= elementach= i=
zabezpieczone= przed= zniszczeniamiI= uszkodzeniem= lub= zawianiem= śniegiemK= l= zmroku= i= porze= nocnej= tablice= powinnó= bóć=
oświetloneK=
=
RK4KRK=tóposażenie=placu=budowó=w=instalacje=
fnstalacje=elektróczne=
=
wapotrzebowanie= budowó= na= energię= elektróczną= powinno= bóć= dostosowane= do= wielkości= placu= budowóI= przewidówanóch=
maszón=i=urządzeńI=potrzeb=gospodarczóch=i=oświetlenia=
pomieszczeń=w=obiektachKI=rrządzenia=elektróczne=na=placu=budowó=powinnó= bóć=wókonówaneI= utrzómane=i=eksploatowane=
w=sposób=zgodnó=z=aktualnómi=przepisami=oraz=normamiK=mrace=związane=z=podłączeniemI=kontroląI=konserwacją=i=naprawą=
urządzeń=i=instalacji=elektrócznóch=powinnó=bóć=wókonane=przez=osobó=posiadające=wómagane=przepisami=
uprawnieniaK=
fnstalacje=wodociągowe=
=
ka=budowie=należó=wókonać=instalację=wodociągową=połączoną=z=siecią=miejską=lub=wókonanómi=
na=budowie=lub=w=pobliżu=ujęciami=wodnómiI=zapewniającą=zaopatrzenie=w=wodę=w=ilości=
niezbędnej= na= potrzebó= technologiczneI= gospodarcze= i= pitneK= t= przópadku= gdó= nie= ma= możliwości= zaopatrzenia= budowó= w=
wodę=wodociągową=i=pitnąI=należó=
wókonać=oddzielne=punktó=poboru=wodó=do=celów=użótkowóch=dla=ludzi=i=na=potrzebó=
produkcójneK=
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RK4KSK===pkładowanieI=przechowówanie=elementów=i=wórobów=na=placu=budowó=
=
ka=placu=budowó=powinnó=bóć=wóznaczone=miejsca=do=składowania=materiałówK=
t=pomieszczeniach=magazónowóch=należó=umieścić=tablice=określające=dopuszczalne=obciążenie=
przópadające= na= metr= kwadratowó= powierzchni= podłogiK= _ramó= należó= zaopatrzóć= w= zabezpieczenia= przed= samoczónnóm=
zamókaniem=sięK=pkładowiska=materiałów=budowlanóch=i=urządzeń=technicznóch=powinnó=bóć=wókonane=w=sposób=
zabezpieczającó=przed=możliwością=wówróceniaI=zsunięcia=lub=rozsunięcia=się=składowanóch=
materiałów=i=elementówK=
lpieranie=składowanóch=materiałów=i=elementów=o=płotóI=słupó=linii=napowietrznóchI=budónki=wznoszone=
lub=tómczasowe=jest=zabronioneK=mrzó=składowaniu=materiałów=odległość=stosów=nie=powinna=bóć=mniejsza=niżW=
N) MITR=m=J=od=ogrodzenia=i=zabudowańI=
O) NIRM=m=J=od=zewnętrznej=główki=szónó=kolejowejI=
P) RIMM=m=J=od=stałego=stanowiska=pracóK=
=
jiędzó= stosamiI= prózmami= lub= pojedónczómi= elementami= należó= pozostawić= przejścia= o= szerokości= co= najmniej= N= m= oraz=
przejazdó=o=szerokości=odpowiadającej=gabarótowi=naładowanóch=środków=transportowóch=i=powiększonejW=
N) o=O=m=przó=ruchu=jednokierunkowóm=i=o=P=m=przó=ruchu=dwukierunkowóm=środków=poruszanóch=siłą=mechanicznąI=
O) o=MIS=m=przó=ruchu=jednokierunkowóm=oraz=o=MIV=m=przó=ruchu=dwukierunkowóm=środków=poruszanóch=przó=
pomocó=siłó=ludzkiejK=
=
jateriałó=powinnó=bóć=składowane=w=miejscu=wórównanóm=do=poziomuK=
jateriałó=drobnicowe=powinnó=bóć=ułożone=w=stosó=o=wósokości=nie=większej=niż=O=mI=dostosowane=do=
rodzaju=i=wótrzómałości=tóch= materiałówK=ptosó= materiałów= workowanóch=powinnó= bóć=układane=krzóżowo= i=nie=przekraczać=
NM=warstwK=modczas=mechanicznego=załadunku=i=rozładunku=materiałów=budowlanóchI=ziemi=itpK=przemieszczanie=
ich=bezpośrednio=nad=ludźmi=oraz=nad=kabiną=kierowcó=jest=zabronioneK=
ka=czas= wókonówania=wómienionóch=czónnościI=kierowca= obowiązanó= jest=opuścić=kabinęK= t=czasie= transportu= elementów=
prefabrókowanóch=przewożenie=osób=na=ładunku=lub=obok=niego=jest=
zabronioneK=
jateriałó= chemiczne= szkodliwe= dla= zdrowia= należó= przechowówać= w= szczelnóch= opakowaniachI= na= któróch= powinnó= bóć=
podane=przez=producenta=ich=nazwa=i=uwagi=o=szkodliwości=dla=zdrowiaK=
jiejsca= pracóI= drogi= na= placu= budowóI= dojścia= i= dojazdó= powinnó= bóć= w= czasie= wókonówania= robót= oświetlone= zgodnie= z=
obowiązującómi=normamiK=ddó= światło=dzienne=nie=jest=wóstarczające=oraz= o=zmroku=i=w= nocó=należó=zapewnić=dostateczne=
oświetlenie=sztuczneK=
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=

J=

pT=MKP=
ajKMMKMMKMM=

tvj^d^kf^=ldÓikb=EalTK=ol_ÓT=aoldltvCe=J=aoldfI=m^ohfkd=f=
Celakfhf=tlhÓŁ=e^if=F=

=

NK=tpTĘm=
NKNK=mrzedmiot=ppT=
=
mrzedmiotem=niniejszej=szczegółowej=specófikacji=technicznej=EppTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=robót=K=
wakres=oobótI=któróch=odnosi=się=specófikacja=ajKMMKMMKMMW=
J niezbędne=prace=przógotowawczeX=
J uformowanie=koronó=nasópów=i=wókonanie=wókopówX=
J wókonanie=konstrukcji=drogowejX=
J wókonanie=elementów=odwodnienia=Eosadzenie=wpustówFX=
J oznakowanie=pionoweX=
=
NKOK wakres=stosowania=pT=
=
ppecófikacje= Techniczne= stanowią= część= aokumentów= mrzetargowóch= i= hontraktowóch= i= należó= je= stosować= w= zlecaniu= oobót=
opisanóch=w=podpunkcie=NKN=
NKPK wakres=robót=objętóch=ppT=
tómagania=ogólne=należó=rozumieć=i=stosować=w=powiązaniu=z=niżej=wómienionómi=ppecófikacjami=TechnicznómiW=
=
=
N=
O=
P=
4=
T=
U=
V=
NM=
NN=
NO=

kr=specófikacji=
ajKMMKMMKMM=
aKMNKMNKMN=
aKMNKMOKMO=
aKMOKMNKMN=
aKM4KMNKMN=
aKM4KMOKMN=
aKM4KM4KM4=
aKMRKMPKOP=
aKMUKMNKMN=
aKMUKMNKMN=

Tótuł=specófikacji=
tómagania=ogólne=
ldtworzenie=i=wóznaczenie=trasó=i=punktów=wósokościowóch=w=terenie=równinnóm=
wdjęcie=warstwó=humusu=
tókonanie=wókopów=w=gruntach=nieskalistóch=EkatK=f=J=sF=
horóto=wraz=z=profilowaniem=i=zagęszczeniem=podłoża=
tarstwó=odsączające=i=odcinające=
modbudowa=z=tłucznia=kamiennego=
kawierzchnia=z=kostki=brukowej=betonowej=
hrawężniki=betonowe=NRxPMcm=na=ławie=betonowej=
_etonowe=obrzeża=chodnikowe=

NK4K=lkreślenia=podstawowe=
Użóte=w=pT=wómienione=poniżej=określenia=należó=rozumieć=w=każdóm=przópadku=następującoW=
NK4KNK _udowla= drogowa= J= obiekt= budowlanóI= nie= będącó= budónkiemI= stanowiącó= całość= technicznoJużótkową= EdrogaF= albo= jego=
część=stanowiącą=odrębnó=element=konstrukcójnó=lub=technologicznó=Eobiekt=mostowóI=korpus=ziemnóI=węzełFK=
NK4KOK Chodnik=J=wóznaczonó=pas=terenu=przó=jezdni=lub=odsuniętó=od=jezdniI=przeznaczonó=do=ruchu=pieszóchK=
NK4KPK Długość= mostu= J= odległość= międzó= zewnętrznómi= krawędziami= pomostuI= a= w= przópadku= mostów= łukowóch= z= nadsópką= J=
odległość=w=świetle=podstaw=sklepienia=mierzona=w=osi=jezdni=drogowejK=
NK4K4K aroga= J= wódzielonó= pas= terenu= przeznaczonó= do= ruchu= lub= postoju= pojazdów= oraz= ruchu= pieszóch= wraz= z= wszelkimi=
urządzeniami=technicznómi=związanómi=z=prowadzeniem=i=zabezpieczeniem=ruchuK=
NK4KRK aroga= tómczasowa= EmontażowaF= J= droga= specjalnie= przógotowanaI= przeznaczona= do= ruchu= pojazdów= obsługującóch=
zadanie=budowlane=na=czas=jego=wókonaniaI=przewidziana=do=usunięcia=po=jego=zakończeniuK=
NK4KSK aziennik= budowó= J= zeszót= z= ponumerowanómi= stronamiI= opatrzonó= pieczęcią= organu= wódającegoI= wódanó= zgodnie= z=
obowiązującómi= przepisamiI= stanowiącó= urzędowó= dokument= przebiegu= robót= budowlanóchI= służącó= do= notowania= zdarzeń= i=
okoliczności=zachodzącóch=w=toku=wókonówania=robótI=rejestrowania=dokonówanóch=odbiorów=robótI=przekazówania=poleceń=i=innej=
korespondencji=technicznej=pomiędzó=fnżónieremL=hierownikiem=projektuI=tókonawcą=i=projektantemK=
NK4KTK bstakada=J=obiekt=zbudowanó=nad=przeszkodą=terenową=dla=zapewnienia=komunikacji=drogowej=i=ruchu=pieszegoK=
NK4K8K fnżónierLhierownik= projektu= J= osoba= wómieniona= w= danóch= kontraktowóch= Ewóznaczona= przez= wamawiającegoI= o= której=
wóznaczeniu=poinformowanó=jest=tókonawcaFI=odpowiedzialna=za=nadzorowanie=robót=i=administrowanie=kontraktemK=
NK4K9K gezdnia=J=część=koronó=drogi=przeznaczona=do=ruchu=pojazdówK=
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NK4KNMK hierownik=budowó=J=osoba=wóznaczona=przez=tókonawcęI=upoważniona=do=kierowania=robotami=i=do=wóstępowania=w=
jego=imieniu=w=sprawach=realizacji=kontraktuK=
NK4KNNK horona= drogi= J= jezdnia= EjezdnieF= z= poboczami= lub= chodnikamiI= zatokamiI= pasami= awarójnego= postoju= i= pasami=
dzielącómi=jezdnieK=
NK4KNOK honstrukcja=nawierzchni=J=układ=warstw=nawierzchni=wraz=ze=sposobem=ich=połączeniaK=
NK4KNPK honstrukcja= nośna= Eprzęsło= lub= przęsła= obiektu= mostowegoF= J= część= obiektu= oparta= na= podporach= mostowóchI=
tworząca=ustrój=niosącó=dla=przeniesienia=ruchu=pojazdów=lub=pieszóchK=
NK4KN4K horpus=drogowó=J=nasóp=lub=ta=część=wókopuI=która=jest=ograniczona=koroną=drogi=i=skarpami=rowówK=
NK4KNRK horóto=J=element=uformowanó=w=korpusie=drogowóm=w=celu=ułożenia=w=nim=konstrukcji=nawierzchniK=
NK4KNSK hsiążka=obmiarów=J=akceptowanó=przez=fnżónieraLhierownika=projektu=zeszót=z=ponumerowanómi=stronamiI=służącó=do=
wpisówania= przez= tókonawcę= obmiaru= dokonówanóch= robót= w= formie= wóliczeńI= szkiców= i= ewK= dodatkowóch= załącznikówK=
tpisó=w=książce=obmiarów=podlegają=potwierdzeniu=przez=fnżónieraLhierownika=projektuK=
NK4KNTK iaboratorium= J= drogowe= lub= inne= laboratorium= badawczeI= zaakceptowane= przez= wamawiającegoI= niezbędne= do=
przeprowadzenia=wszelkich=badań=i=prób=związanóch=z=oceną=jakości=materiałów=oraz=robótK=
NK4KN8K jateriałó= J= wszelkie= tworzówa= niezbędne= do= wókonania= robótI= zgodne= z= dokumentacją= projektową= i= specófikacjami=
technicznómiI=zaakceptowane=przez=fnżónieraL=hierownika=projektuK=
NK4KN9K jost=J=obiekt=zbudowanó=nad=przeszkodą=wodną=dla=zapewnienia=komunikacji=drogowej=i=ruchu=pieszegoK=
NK4KOMK kawierzchnia= J= warstwa= lub= zespół= warstw= służącóch= do= przejmowania= i= rozkładania= obciążeń= od= ruchu= na= podłoże=
gruntowe=i=zapewniającóch=dogodne=warunki=dla=ruchuK=
tarstwa=ścieralna=J=górna=warstwa=nawierzchni=poddana=bezpośrednio=oddziałówaniu=ruchu=i=czónników=atmosferócznóchK=
tarstwa=wiążąca=J=warstwa=znajdująca=się=międzó=warstwą ścieralną=a=podbudowąI=zapewniająca=lepsze=
rozłożenie=naprężeń=w=nawierzchni=i=przekazówanie=ich=na=podbudowęK=tarstwa=wórównawcza=J=warstwa=służąca=do=
wórównania=nierówności=podbudowó=lub=profilu=istniejącej=
nawierzchniK=
modbudowa=J=dolna=część=nawierzchni=służąca=do=przenoszenia=obciążeń=od=ruchu=na=podłożeK=modbudowa=
może=składać=się=z=podbudowó=zasadniczej=i=podbudowó=pomocniczejK=modbudowa=zasadnicza=J=górna=część=podbudowó=
spełniająca=funkcje=nośne=w=konstrukcji=nawierzchniK=
joże=ona=składać=się=z=jednej=lub=dwóch=warstwK=modbudowa==pomocnicza==J==dolna=część==podbudowó=spełniającaI==obok=
funkcji==nośnóchI=funkcje=
zabezpieczenia=nawierzchni=przed=działaniem=wodóI=mrozu=i=przenikaniem=cząstek=podłożaK=joże=
zawierać=warstwę=mrozoochronną=odsączającą=lub=odcinającąK=tarstwa=mrozoochronna=J=warstwaI=której=głównóm=
zadaniem=jest=ochrona=nawierzchni=przed=skutkami=
działania=mrozuK=
tarstwa=odcinająca=J=warstwa=stosowana=w=celu=uniemożliwienia=przenikania=cząstek=drobnóch=gruntu=do=
warstwó=nawierzchni=leżącej=powóżejK=tarstwa=odsączająca=J=warstwa=służąca=do=odprowadzenia=wodó=przedostającej=się=
do=nawierzchniK=
NK4KONK kiweleta= J= wósokościowe= i= geometróczne= rozwinięcie= na= płaszczóźnie= pionowego= przekroju= w= osi= drogi= lub= obiektu=
mostowegoK=
NK4KOOK lbiekt=mostowó=J=mostI=wiaduktI=estakadaI=tunelI=kładka=dla=pieszóch=i=przepustK=
NK4KOPKlbjazd=tómczasowó=J=droga=specjalnie=przógotowana=i=odpowiednio=utrzómana=do=przeprowadzenia=ruchu=publicznego=
na=okres=budowóK=
NK4KO4Kldpowiednia= EbliskaF= zgodność= J= zgodność= wókonówanóch= robót= z= dopuszczonómi= tolerancjamiI= a= jeśli= przedział=
tolerancji= nie= został= określonó= J= z= przeciętnómi= tolerancjamiI= przójmowanómi= zwóczajowo= dla= danego= rodzaju= robót=
budowlanóchK=
NK4KORK mas= drogowó=J=wódzielonó=liniami=granicznómi=pas=terenu=przeznaczonó=do=umieszczania=w=nim=drogi=i=związanóch=z=
nią=urządzeń=oraz=drzew=i=krzewówK=mas=drogowó=może=również=obejmować=teren=przewidzianó=do=rozbudowó=drogi=i=budowó=
urządzeń=chroniącóch=ludzi=i=środowisko=przed=uciążliwościami=powodowanómi=przez=ruch=na=drodzeK=
NK4KOSK mobocze= J= część= koronó= drogi= przeznaczona= do= chwilowego= postoju= pojazdówI= umieszczenia= urządzeń= organizacji= i=
bezpieczeństwa=ruchu=oraz=do=ruchu=pieszóchI=służąca=jednocześnie=do=bocznego=oparcia=konstrukcji=nawierzchniK=
NK4KOTK modłoże=nawierzchni=J=grunt=rodzimó=lub=nasópowóI=leżącó=pod=nawierzchnią=do=głębokości=przemarzaniaK=
NK4KO8K modłoże= ulepszone= nawierzchni= J= górna= warstwa= podłożaI= leżąca= bezpośrednio= pod= nawierzchniąI= ulepszona= w= celu=
umożliwienia=przejęcia=ruchu=budowlanego=i=właściwego=wókonania=nawierzchniK=
NK4KO9K molecenie= fnżónieraLhierownika= projektu= J= wszelkie= polecenia= przekazane= tókonawcó= przez= fnżónieraLhierownika=
projektuI=w=formie=pisemnejI=dotóczące=sposobu=realizacji=robót=lub=innóch=spraw=związanóch=z=prowadzeniem=budowóK=
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NK4KPMK mrojektant=J=uprawniona=osoba=prawna=lub=fizóczna=będąca=autorem=dokumentacji=projektowejK=
NK4KPNK mrzedsięwzięcie= budowlane= J= kompleksowa= realizacja= nowego= połączenia= drogowego= lub= całkowita=
modernizacjaLprzebudowa= Ezmiana= parametrów= geometrócznóch= trasó= w= planie= i= przekroju= podłużnómF= istniejącego=
połączeniaK=
NK4KPOK mrzepust=J=budowla=o=przekroju=poprzecznóm=zamkniętómI=przeznaczona=do=przeprowadzenia=ciekuI=szlaku=wędrówek=
zwierząt=dziko=żójącóch=lub=urządzeń=technicznóch=przez=korpus=drogowóK=
NK4KPPK mrzeszkoda= naturalna= J= element= środowiska= naturalnegoI= stanowiącó= utrudnienie= w= realizacji= zadania= budowlanegoI=
na=przókład=dolinaI=bagnoI=rzekaI=szlak=wędrówek=dzikich=zwierząt=itpK=
NK4KP4K mrzeszkoda= sztuczna= J= dzieło= ludzkieI= stanowiące= utrudnienie= w= realizacji= zadania= budowlanegoI= na= przókład= drogaI=
kolejI=rurociągI=kanałI=ciąg=pieszó=lub=rowerowó=itpK=
NK4KPRK mrzetargowa=dokumentacja=projektowa=J=część=dokumentacji=projektowejI=która=wskazuje=lokalizacjęI=charakteróstókę=i=
wómiaró=obiektu=będącego=przedmiotem=robótK=
NK4KPSK mrzóczółek= J= skrajna= podpora= obiektu= mostowegoK= joże= składać= się= z= pełnej= ścianóI= słupów= lub= innóch= form=
konstrukcójnóchI=npK=skrzóńI=komórK=
NK4KPTK oekultówacja= J= robotó= mające= na= celu= uporządkowanie= i= przówrócenie= pierwotnóch= funkcji= terenom= naruszonóm= w=
czasie=realizacji=zadania=budowlanegoK=
NK4KP8K oozpiętość=teoretóczna=J=odległość=międzó=punktami=podparcia=EłożóskamiFI=przęsła=mostowegoK=NK4KPVKpzerokość=
całkowita=obiektu=Emostu=L=wiaduktuF=J=odległość=międzó=zewnętrznómi=krawędziami=konstrukcji=obiektuI=mierzona=w=linii=
prostopadłej=do=osi=podłużnejI=obejmuje=całkowitą=szerokość=konstrukcójną=ustroju=niosącegoK=
NK4K4MKpzerokość= użótkowa= obiektu= J= szerokość= jezdni= EnawierzchniF= przeznaczona= dla= poszczególnóch= rodzajów= ruchu= oraz=
szerokość=chodników= mierzona=w=świetle=poręczó=mostowóch=z=wółączeniem=konstrukcji=przó=jezdni=dołem=oddzielającej=ruch=
kołowó=od=ruchu=pieszegoK=
NK4K4NK Ślepó=kosztorós=J=wókaz=robót=z=podaniem=ich=ilości=EprzedmiaremF=w=kolejności=technologicznej=ich=wókonaniaK=
NK4K4OK Teren=budowó=J=teren=udostępnionó=przez=wamawiającego=dla=wókonania=na=nim=robót=oraz= inne=miejsca=wómienione=
w=kontrakcie=jako=tworzące=część=terenu=budowóK=
NK4K4PK Tunel=J=obiekt=zagłębionó=poniżej=poziomu=terenu=dla=zapewnienia=komunikacji=drogowej=i=ruchu=pieszegoK=
NK4K44K tiadukt=J=obiekt=zbudowanó=nad=linią=kolejową=lub=inną=drogą=dla=bezkolizójnego=zapewnienia=komunikacji=drogowej=i=
ruchu=pieszegoK=
NK4K4RK wadanie= budowlane= J= część= przedsięwzięcia= budowlanegoI= stanowiąca= odrębną= całość= konstrukcójną= lub=
technologicznąI= zdolną= do= samodzielnego= pełnienia= funkcji= technicznoJużótkowóchK= wadanie= może= polegać= na= wókonówaniu=
robót=związanóch=z=budowąI=modernizacjąL=przebudowąI=utrzómaniem=oraz=ochroną=budowli=drogowej=lub=jej=elementuK=
NKRK=lgólne=wómagania=dotóczące=robót=
tókonawca=jest=odpowiedzialnó=za=jakość=wókonanóch=robótI=bezpieczeństwo=wszelkich=czónności=na=terenie=
budowóI=metodó=użóte=przó=budowie=oraz=za=ich=zgodność=z=dokumentacją=projektowąI=pT=i=poleceniami=hierownika=projektuK=
=
NKRKNK=mrzekazanie=terenu=budowó=
wamawiającó=w=terminie=określonóm=w=dokumentach=kontraktowóch=przekaże=tókonawcó=teren=budowó=wraz=ze=
wszóstkimi=wómaganómi=uzgodnieniami=prawnómi=i=administracójnómiI=lokalizację=i=współrzędne=punktów=głównóch=trasó=oraz=
reperówI=dziennik=budowóK=
ka=tókonawcó=spoczówa=odpowiedzialność=za=ochronę=przekazanóch=mu=punktów=pomiarowóch=do=chwili=odbioru=
ostatecznego=robótK=rszkodzone=lub=zniszczone=znaki=geodezójne=tókonawca=odtworzó=i=utrwali=na=własnó=kosztK=
NKRKOK=aokumentacja=projektowa=
aokumentacja=projektowa=będzie=zawierać=niżej=wómienione=częściW==
Tom=f=J=mrojekt=budowlanó=i=wókonawczó=–=Technologia=oczószczalni=ściekówK=
Tom=ff=J=mrojekt=budowlanó=i=wókonawczó=–=ourociągi=ścieków=oczószczonóchK==
Tom=fff=J=mrojekt=budowlanó=i=wókonawczó=–=fnstalacje=i=sieci=sanitarneK=
Tom=fs=J=mrojekt=budowlanó=i=wókonawczó=–=^rchitektura=i=konstrukcjeK=
Tom=s=J=mrojekt=budowlanó=i=wókonawczó=–=cundamentóK=
Tom=sf=J=mrojekt=budowlanó=i=wókonawczó=–=fnstalacje=elektróczneK=
Tom=sff=J=mrojekt=budowlanó=i=wókonawczó=–=^paratura=kontrolnoJpomiarowa=i=automatókaK=
Tom=sfff=J=mrojekt=budowlanó=i=wókonawczó=–=tentólacjaK=
Tom=fu=J=mrojekt=budowlanó=i=wókonawczó=–=lgrzewanieK=
Tom=u=J=mrojekt=budowlanó=i=wókonawczó=–=jonitoring=obiektuK=
Tom=uf=J=mrojekt=budowlanó=i=wókonawczó=–=tóposażenie=zaplecza=technicznego=
Tom=uff=J=mrojekt=budowlanó=i=wókonawczó=–=wagospodarowanie=terenu=i=droga=dojazdowaK=
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=
K=
NKRKPK=wgodność=robót=z=dokumentacją=projektową=i=ppT=
aokumentacja= projektowaI= ppecófikacje= Techniczne= i= wszóstkie= dodatkowe= dokumentó= przekazane= tókonawcó=
przez= hierownika= projektu= stanowią= część= umowóI= a= wómagania= określone= w= choćbó= jednóm= z= nich= są= obowiązujące= dla=
tókonawcó=tak=jakbó=zawarte=bółó=w=całej=dokumentacjiK=
tókonawca=nie=może=wókorzóstówać=błędów=lub=opuszczeń=w=dokumentach=kontraktowóchI=a=o=ich=wókróciu=winien=
natóchmiast=powiadomić=hierownika=projektuI=któró=podejmie=decózję=o=wprowadzeniu=odpowiednich=zmian=i=poprawekK=
t= przópadku= rozbieżnościI= wómiaró= podane= na= piśmie= są= ważniejsze= od= wómiarów= określonóch= na= podstawie=
odczótu=ze=skali=rósunkuK=
tszóstkie=wókonane=robotó=i=dostarczone=materiałó=będą=zgodne=z=dokumentacją=projektową=i=pTK=
aane=określone=w=dokumentacji=projektowej=i=w=pT=będą=uważane=za=wartości=doceloweI=od=któróch=dopuszczalne=są=
odchólenia=w=ramach=określonego=przedziału=tolerancjiK=Cechó=materiałów=i=elementów=budowli=muszą=wókazówać=zgodność=z=
określonómi=wómaganiamiI=a=rozrzutó=tóch=cech=nie=mogą=przekraczać=dopuszczalnego=przedziału=tolerancjiK=
t=przópadkuI=gdó=materiałó=lub=robotó=nie=będą=w=pełni=zgodne=z=dokumentacją=projektową=lub=ppT=i=wpłónie=to=na=
niezadowalającą=jakość=elementu=budowliI=to=takie=materiałó=zostaną=zastąpione=innómiI=a=elementó=budowli=rozebrane=i=
wókonane=ponownie=na=koszt=tókonawcóK=
=
NKRK4K=wabezpieczenie=terenu=budowó=
tókonawca=jest=zobowiązanó=do=utrzómania=ruchu=publicznego=oraz=utrzómania=istniejącóch=obiektów=EjezdnieI=
ścieżki=roweroweI=ciągi=pieszeI=znaki=drogoweI=barieró=ochronneI=urządzenia=odwodnienia=itpKF=na=terenie=budowóI=w=okresie=
trwania=realizacji=kontraktuI=aż=do=zakończenia=i=odbioru=ostatecznego=robótK=
mrzed=przóstąpieniem=do=robót=tókonawca=przedstawi=hierownikowi=projektu=do=zatwierdzeniaI=uzgodnionó=z=
odpowiednim=zarządem=drogi=i=organem=zarządzającóm=ruchemI=projekt=organizacji=ruchu=i=zabezpieczenia=robót=w=okresie=
trwania=budowóK=t=zależności=od=potrzeb=i=postępu=robót=projekt=organizacji=ruchu=powinien=bóć=na=bieżąco=aktualizowanó=
przez=tókonawcęK=hażda=zmianaI=w=stosunku=do=zatwierdzonego=projektu=organizacji=ruchuI=wómaga=każdorazowo=
ponownego=zatwierdzenia=projektuK=
t=czasie=wókonówania=robót=tókonawca=dostarczóI=zainstaluje=i=będzie=obsługiwał=wszóstkie=tómczasowe=
urządzenia=zabezpieczające=takie=jakW=zaporóI=światła=ostrzegawczeI=sógnałóI=itpKI=zapewniając=w=ten=sposób=bezpieczeństwo=
pojazdów=i=pieszóchK=
tókonawca=zapewni=stałe=warunki=widoczności=w=dzień=i=w=nocó=tóch=zapór=i=znakówI=dla=któróch=jest=to=nieodzowne=
ze=względów=bezpieczeństwaK=
tszóstkie=znakiI=zaporó=i=inne=urządzenia=zabezpieczające=będą=akceptowane=przez=hierownika=projektuK=
cakt=przóstąpienia=do=robót=tókonawca=obwieści=publicznie=przed=ich=rozpoczęciem=w=sposób=uzgodnionó=z=
hierownikiem=projektu=oraz=przez=umieszczenieI=w=miejscach=i=ilościach=określonóch=przez=hierownika=projektuI=tablic=
informacójnóchI=któróch=treść=będzie=zatwierdzona=przez=hierownika=projektuK=Tablice=informacójne=będą=utrzómówane=przez=
tókonawcę=w=dobróm=stanie=przez=całó=okres=realizacji=robótK=
hoszt=zabezpieczenia=terenu=budowó=nie=podlega=odrębnej=zapłacie=i=przójmuje=sięI=że=jest=włączonó=w=cenę=
kontraktowąK=
=
=
NKRKRK=lchrona=środowiska=w=czasie=wókonówania=robót=
tókonawca=ma=obowiązek=znać=i=stosować=w=czasie=prowadzenia=robót=wszelkie=przepisó=dotóczące=ochronó=
środowiska=naturalnegoK=
t=okresie=trwania=budowó=i=wókańczania=robót=tókonawca=będzieW=utrzómówać=
teren=budowó=i=wókopó=w=stanie=bez=wodó=stojącejI=
podejmować=wszelkie=uzasadnione=kroki=mające=na=celu=stosowanie=się=do=przepisów=i=norm=dotóczącóch=ochronó=środowiska=
na=terenie=i=wokół=terenu=budowó=oraz=będzie=unikać=uszkodzeń=lub=uciążliwości=dla=osób=lub=dóbr=publicznóch=i=innóchI=a=
wónikającóch=z=nadmiernego=hałasuI=wibracjiI=zanieczószczenia=lub=innóch=przóczón=powstałóch=w=następstwie=jego=
sposobu=działaniaK=ptosując=się=do=tóch=wómagań=będzie=miał=szczególnó=wzgląd=naW=
lokalizację=bazI=warsztatówI=magazónówI=składowiskI=ukopów=i=dróg=dojazdowóchI=
środki=ostrożności=i=zabezpieczenia=przedW=
zanieczószczeniem=zbiorników=i=cieków=wodnóch=półami=lub=substancjami=toksócznómiI=
zanieczószczeniem=powietrza=półami=i=gazamiI=możliwością=powstania=pożaruK=
=
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NKRKSK=lchrona=przeciwpożarowa=
tókonawca=będzie=przestrzegać=przepisó=ochronó=przeciwpożarowejK=
tókonawca=będzie=utrzómówaćI=wómaganó=na=podstawie=odpowiednich=przepisów=sprawnó=sprzęt=
przeciwpożarowóI=na=terenie=baz=produkcójnóchI=w=pomieszczeniach=biurowóchI=mieszkalnóchI=magazónach=oraz=w=
maszónach=i=pojazdachK=
jateriałó=łatwopalne=będą=składowane=w=sposób=zgodnó=z=odpowiednimi=przepisami=i=zabezpieczone=przed=
dostępem=osób=trzecichK=
tókonawca=będzie=odpowiedzialnó=za=wszelkie=strató=spowodowane=pożarem=wówołanóm=jako=rezultat=realizacji=
robót=albo=przez=personel=tókonawcóK=
=
NKRKTK=jateriałó=szkodliwe=dla=otoczenia=
jateriałóI=które=w=sposób=trwałó=są=szkodliwe=dla=otoczeniaI=nie=będą=dopuszczone=do=użóciaK=
kie=dopuszcza=się=użócia=materiałów=wówołującóch=szkodliwe=promieniowanie=o=stężeniu=większóm=od=
dopuszczalnegoI=określonego=odpowiednimi=przepisamiK=
tszelkie=materiałó=odpadowe=użóte=do=robót=będą=miałó=aprobatę=techniczną=wódaną=przez=uprawnioną=jednostkęI=
jednoznacznie=określającą=brak=szkodliwego=oddziałówania=tóch=materiałów=na=środowiskoK=
jateriałóI=które=są=szkodliwe=dla=otoczenia=tólko=w=czasie=robótI=a=po=zakończeniu=robót=ich=szkodliwość=zanika=EnpK=
materiałó=pólasteF=mogą=bóć=użóte=pod=warunkiem=przestrzegania=wómagań=technologicznóch=wbudowaniaK=geżeli=wómagają=
tego=odpowiednie=przepisó=tókonawca=powinien=otrzómać=zgodę=na=użócie=tóch=materiałów=od=właściwóch=organów=
administracji=państwowejK=
geżeli=tókonawca=użył=materiałów=szkodliwóch=dla=otoczenia=zgodnie=ze=specófikacjamiI=a=ich=użócie=spowodowało=
jakiekolwiek=zagrożenie=środowiskaI=to=konsekwencje=tego=poniesie=wamawiającóK=

NKRK8K lchrona=własności=publicznej=i=prówatnej=
tókonawca=odpowiada=za=ochronę=instalacji=na=powierzchni=ziemi=i=za=urządzenia=podziemneI=takie=jak=rurociągiI=
kable=itpK=oraz=uzóska=od=odpowiednich=władz=będącóch=właścicielami=tóch=urządzeń=potwierdzenie=informacji=dostarczonóch=
mu=przez=wamawiającego=w=ramach=planu=ich=lokalizacjiK=tókonawca=zapewni=właściwe=oznaczenie=i=zabezpieczenie=przed=
uszkodzeniem=tóch=instalacji=i=urządzeń=w=czasie=trwania=budowóK=
tókonawca=zobowiązanó=jest=umieścić=w=swoim=harmonogramie=rezerwę=czasową=dla=wszelkiego=rodzaju=robótI=
które=mają=bóć=wókonane=w=zakresie=przełożenia=instalacji=i=urządzeń=podziemnóch=na=terenie=budowó=i=powiadomić=
hierownika=projektu=i=władze=lokalne=o=zamiarze=rozpoczęcia=robótK=l=fakcie=przópadkowego=uszkodzenia=tóch=instalacji=
tókonawca=bezzwłocznie=powiadomi=hierownika=projektu=i=zainteresowane=władze=oraz=będzie=z=nimi=współpracował=
dostarczając=wszelkiej=pomocó=potrzebnej=przó=dokonówaniu=naprawK=tókonawca=będzie=odpowiadać=za=wszelkie=
spowodowane=przez=jego=działania=uszkodzenia=instalacji=na=powierzchni=ziemi=i=urządzeń=podziemnóch=wókazanóch=w=
dokumentach=dostarczonóch=mu=przez=wamawiającegoK=
geżeli=teren=budowó=przólega=do=terenów=z=zabudową=mieszkaniowąI=tókonawca=będzie=realizować=robotó=w=sposób=
powodującó=minimalne=niedogodności=dla=mieszkańcówK=tókonawca=odpowiada=za=wszelkie=uszkodzenia=zabudowó=
mieszkaniowej=w=sąsiedztwie=budowóI=spowodowane=jego=działalnościąK=
NKRK9K lgraniczenie=obciążeń=osi=pojazdów=
mojazdó=powodujące=nadmierne=obciążenie=osiowe=nie=będą=dopuszczone=na=świeżo=ukończonó=fragment=budowó=w=
obrębie=terenu=budowó=i=tókonawca=będzie=odpowiadał=za=naprawę=wszelkich=robót=w=ten=sposób=uszkodzonóchI=zgodnie=z=
poleceniami=hierownika=projektuK=
=
NKRKNMK=_ezpieczeństwo=i=higiena=pracó=
modczas=realizacji=robót=tókonawca=będzie=przestrzegać=przepisów=dotóczącóch=bezpieczeństwa=i=higienó=pracóI=
międzó=innómi=oozporządzenia=jinistra=fnfrastrukturó=z=dnia=OT=sierpnia=OMMOrK=w=sprawie=szczegółowego=zakresu=i=formó=
planu=bezpieczeństwa=i=ochronó=zdrowia=oraz=szczegółowego=zakresu=
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rodzajów=robót=budowlanóchI=stwarzającóch=zagrożenia=bezpieczeństwa=i=zdrowia=ludziK=EazK=rKnr=NRN=pozK=
NORSO=rKOMMOFK=
t=szczególności=tókonawca=ma=obowiązek=zadbaćI=abó=personel=nie=wókonówał=pracó=w=warunkach=
niebezpiecznóchI=szkodliwóch=dla=zdrowia=oraz=nie=spełniającóch=odpowiednich=wómagań=sanitarnóchK=
tókonawca=zapewni=i=będzie=utrzómówał=wszelkie=urządzenia=zabezpieczająceI=socjalne=oraz=sprzęt=i=odpowiednią=
odzież=dla=ochronó=żócia=i=zdrowia=osób=zatrudnionóch=na=budowie=oraz=dla=zapewnienia=bezpieczeństwa=publicznegoK=
rznaje=sięI=że=wszelkie=kosztó=związane=z=wópełnieniem=wómagań=określonóch=powóżej=nie=podlegają=odrębnej=
zapłacie=i=są=uwzględnione=w=cenie=kontraktowejK=

NKRKNNK lchrona=i=utrzómanie=robót=
=
tókonawca=będzie=odpowiadał=za=ochronę=robót=i=za=wszelkie=materiałó=i=urządzenia=użówane=do=
robót=
=
od=dató=rozpoczęcia=do=dató=wódania=potwierdzenia=zakończenia=robót=przez=hierownika=projektuK=
tókonawca=będzie=utrzómówać=robotó=do=czasu=odbioru=ostatecznegoK=rtrzómanie=powinno=bóć=prowadzone=w=taki=
sposóbI=abó=budowla=drogowa=lub=jej=elementó=bółó=w=zadowalającóm=stanie=przez=całó=czasI=do=momentu=odbioru=
ostatecznegoK=
geśli=tókonawca=w=jakimkolwiek=czasie=zaniedba=utrzómanieI=to=na=polecenie=hierownika=projektu=powinien=
rozpocząć=robotó=utrzómaniowe=nie=później=niż=w=O4=godzinó=po=otrzómaniu=tego=poleceniaK=
NKRKNOK ptosowanie=się=do=prawa=i=innóch=przepisów=
tókonawca=zobowiązanó=jest=znać=wszóstkie=zarządzenia=wódane=przez=władze=centralne=i=miejscowe=oraz=
inne=przepisóI=regulaminó=i=wótóczneI=które=są=w=jakikolwiek=sposób=związane=z=wókonówanómi=robotami=i=będzie=w=pełni=
odpowiedzialnó=za=przestrzeganie=tóch=postanowień=podczas=prowadzenia=robótK=
tókonawca=będzie=przestrzegać=praw=patentowóch=i=będzie=w=pełni=odpowiedzialnó=za=wópełnienie=wszelkich=
wómagań=prawnóch=odnośnie=wókorzóstania=opatentowanóch=urządzeń=lub=metod=i=w=sposób=ciągłó=będzie=informować=
hierownika=projektu=o=swoich=działaniachI=przedstawiając=kopie=zezwoleń=i=inne=odnośne=dokumentóK=
NKRKNPK oównoważność=norm=i=zbiorów=przepisów=prawnóch=
ddziekolwiek=w=dokumentach=kontraktowóch=powołane=są=konkretne=normó=i=przepisóI=które=spełniać=mają=materiałóI=
sprzęt=i=inne=towaró=oraz=wókonane=i=zbadane=robotóI=będą=obowiązówać=postanowienia=najnowszego=wódania=lub=
poprawionego=wódania=powołanóch=norm=i=przepisów=o=ile=w=warunkach=kontraktu=nie=postanowiono=inaczejK=t=przópadku=gdó=
powołane=normó=i=przepisó=są=państwowe=lub=odnoszą=się=do=konkretnego=kraju=lub=regionuI=mogą=bóć=również=stosowane=
inne=odpowiednie=normó=zapewniające=równó=lub=wóższó=poziom=wókonania=niż=powołane=normó=lub=przepisóI=pod=warunkiem=
ich=sprawdzenia=i=pisemnego=zatwierdzenia=przez=hierownika=projektuK=oóżnice=pomiędzó=powołanómi=normami=a=ich=
proponowanómi=zamiennikami=muszą=bóć=dokładnie=opisane=przez=tókonawcę=i=przedłożone=hierownikowi=projektu=do=
zatwierdzeniaK=
OK=j^Tbof^Łv=
OKNK Źródła=uzóskania=materiałów=
Co=najmniej=na=trzó=tógodnie=przed=zaplanowanóm=wókorzóstaniem=jakichkolwiek=materiałów=przeznaczonóch=do=
robótI=tókonawca=przedstawi=hierownikowi=projektu=do=zatwierdzeniaI=szczegółowe=informacje=dotóczące=proponowanego=
źródła=wótwarzaniaI=zamawiania=lub=wódobówania=tóch=materiałów=jak=również=odpowiednie=świadectwa=badań=
laboratorójnóch=oraz=próbki=materiałówK=
watwierdzenie=partii=materiałów=z=danego=źródła=nie=oznacza=automatócznieI=że=wszelkie=materiałó=z=danego=źródła=
uzóskają=zatwierdzenieK=
tókonawca=zobowiązanó=jest=do=prowadzenia=badań=w=celu=wókazaniaI=że=materiałó=uzóskane=z=dopuszczonego=
źródła=w=sposób=ciągłó=spełniają=wómagania=pT=w=czasie=realizacji=robótK=
OKOK mozóskiwanie=materiałów=miejscowóch=
tókonawca=odpowiada=za=uzóskanie=pozwoleń=od=właścicieli=i=odnośnóch=władz=na=pozóskanie=materiałów=ze=źródeł=
miejscowóch=włączając=w=to=źródła=wskazane=przez=wamawiającego=i=jest=zobowiązanó=dostarczóć=hierownikowi=projektu=
wómagane=dokumentó=przed=rozpoczęciem=eksploatacji=źródłaK=

16

lczószczalnia ścieków dla gminó kędza w miejscowości Ciechowice.

Specyfikacje wykonania i oTbioru roboty buTowlane
tókonawca=przedstawi=hierownikowi=projektu=do=zatwierdzenia=dokumentację=zawierającą=raportó=z=badań=
terenowóch=i=laboratorójnóch=oraz=proponowaną=przez=siebie=metodę=wódobócia=i=selekcjiI=uwzględniając=aktualne=decózje=o=
eksploatacjiI=organów=administracji=państwowej=i=samorządowejK=
tókonawca=ponosi=odpowiedzialność=za=spełnienie=wómagań=ilościowóch=i=jakościowóch=materiałów=pochodzącóch=
ze=źródeł=miejscowóchK=
tókonawca=ponosi=wszóstkie=kosztóI=z=tótułu=wódobócia=materiałówI=dzierżawó=i=inne=jakie=okażą=się=potrzebne=w=
związku=z=dostarczeniem=materiałów=do=robótK=
eumus=i=nadkład=czasowo=zdjęte=z=terenu=wókopówI=dokopów=i=miejsc=pozóskania=materiałów=miejscowóch=będą=
formowane=w=hałdó=i=wókorzóstane=przó=zasópce=i=rekultówacji=terenu=po=ukończeniu=robótK=
tszóstkie=odpowiednie=materiałó=pozóskane=z=wókopów=na=terenie=budowó=lub=z=innóch=miejsc=wskazanóch=w=
dokumentach=umowó=będą=wókorzóstane=do=robót=lub=odwiezione=na=odkład=odpowiednio=do=wómagań=umowó=lub=wskazań=
hierownika=projektuK=
tókonawca=nie=będzie=prowadzić żadnóch=wókopów=w=obrębie=terenu=budowó=poza=tómiI=które=zostałó=
wószczególnione=w=dokumentach=umowóI=chóbaI=że=uzóska=na=to=pisemną=zgodę=hierownika=projektuK=
bksploatacja=źródeł=materiałów=będzie=zgodna=z=wszelkimi=regulacjami=prawnómi=obowiązującómi=na=danóm=
obszarzeK=
OKPK jateriałó=nie=odpowiadające=wómaganiom=
jateriałó=nie=odpowiadające=wómaganiom=zostaną=przez=tókonawcę=wówiezione=z=terenu=budowó=i=złożone=w=
miejscu=wskazanóm=przez=hierownika=projektuK=geśli=hierownik=projektu=zezwoli=tókonawcó=na=użócie=tóch=materiałów=do=
innóch=robótI=niż=te=dla=któróch=zostałó=zakupioneI=to=koszt=tóch=materiałów=zostanie=odpowiednio=przewartościowanó=
EskorógowanóF=przez=hierownika=projektuK=
hażdó=rodzaj=robótI=w=któróm=znajdują=się=nie=zbadane=i=nie=zaakceptowane=materiałóI=tókonawca=wókonuje=na=
własne=rózókoI=licząc=się=z=jego=nie=przójęciemI=usunięciem=i=niezapłaceniemK=
OK4K tariantowe=stosowanie=materiałów=
geśli=dokumentacja=projektowa=lub=pT=przewidują=możliwość=wariantowego=zastosowania=rodzaju=materiału=w=
wókonówanóch=robotachI=tókonawca=powiadomi=hierownika=projektu=o=swoim=zamiarze=co=najmniej=P=tógodnie=przed=użóciem=
tego=materiałuI=albo=w=okresie=dłuższómI=jeśli=będzie=to=potrzebne=z=uwagi=na=wókonanie=badań=wómaganóch=przez=hierownika=
projektuK=tóbranó=i=zaakceptowanó=rodzaj=materiału=nie=może=bóć=później=zmienianó=bez=zgodó=hierownika=projektuK=
OKRK mrzechowówanie=i=składowanie=materiałów=
tókonawca=zapewniI=abó=tómczasowo=składowane=materiałóI=do=czasu=gdó=będą=one=użóte=do=robótI=bółó=
zabezpieczone=przed=zanieczószczeniamiI=zachowałó=swoją=jakość=i=właściwości=i=bółó=dostępne=do=kontroli=przez=hierownika=
projektuK=
jiejsca=czasowego=składowania=materiałów=będą=zlokalizowane=w=obrębie=terenu=budowó=w=miejscach=
uzgodnionóch=z=hierownikiem=projektu=lub=poza=terenem=budowó=w=miejscach=zorganizowanóch=przez=tókonawcę=i=
zaakceptowanóch=przez=hierownika=projektuK=
OKSK fnspekcja=wótwórni=materiałów=
tótwórnie=materiałów=mogą=bóć=okresowo=kontrolowane=przez=hierownika=projektu=w=celu=sprawdzenia=zgodności=
stosowanóch=metod=produkcji=z=wómaganiamiK=mróbki=materiałów=mogą=bóć=pobierane=w=celu=sprawdzenia=ich=właściwościK=
tóniki=tóch=kontroli=będą=stanowić=podstawę=do=akceptacji=określonej=partii=materiałów=pod=względem=jakościK=
t=przópadkuI=gdó=hierownik=projektu=będzie=przeprowadzał=inspekcję=wótwórniI=muszą=bóć=spełnione=następujące=
warunkiW=
hierownik=projektu=będzie=miał=zapewnioną=współpracę=i=pomoc=tókonawcó=oraz=producenta=materiałów=w=
czasie=przeprowadzania=inspekcjiI=hierownik=projektu=będzie=miał=wolnó=dostępI=w=dowolnóm=czasieI=do=tóch=części=
wótwórniI=gdzie=odbówa=
się=produkcja=materiałów=przeznaczonóch=do=realizacji=robótI=geżeli=produkcja=odbówa=się=w=miejscu=nie=należącóm=do=
tókonawcóI=tókonawca=uzóska=dla=hierownika=
projektu=zezwolenie=dla=przeprowadzenia=inspekcji=i=badań=w=tóch=miejscachK=
PK=pmowĘT=
tókonawca=jest=zobowiązanó=do=użówania=jedónie=takiego=sprzętuI=któró=nie=spowoduje=niekorzóstnego=wpłówu=na=
jakość=wókonówanóch=robótK=pprzęt=użówanó=do=robót=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcó=i=powinien=odpowiadać=pod=
względem=tópów=i=ilości=wskazaniom=zawartóm=w=pTI=mwg=lub=projekcie=organizacji=robótI=zaakceptowanóm=przez=hierownika=
projektuX=w=przópadku=braku=ustaleń=w=
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wómienionóch=wóżej=dokumentachI=sprzęt=powinien=bóć=uzgodnionó=i=zaakceptowanó=przez=hierownika=projektuK=
iiczba=i=wódajność=sprzętu=powinnó=gwarantować=przeprowadzenie=robótI=zgodnie=z=zasadami=określonómi=w=
dokumentacji=projektowejI=pT=i=wskazaniach=hierownika=projektuK=
pprzęt=będącó=własnością=tókonawcó=lub=wónajętó=do=wókonania=robót=ma=bóć=utrzómówanó=w=dobróm=stanie=i=
gotowości=do=pracóK=mowinien=bóć=zgodnó=z=normami=ochronó=środowiska=i=przepisami=dotóczącómi=jego=użótkowaniaK=
tókonawca= dostarczó= hierownikowi= projektu= kopie= dokumentów= potwierdzającóch= dopuszczenie= sprzętu= do=
użótkowania=i=badań=okresowóchI=tam=gdzie=jest=to=wómagane=przepisamiK=
tókonawca=będzie=konserwować=sprzęt=jak=również=naprawiać=lub=wómieniać=sprzęt=niesprawnóK=
geżeli=dokumentacja=projektowa=lub=pT=przewidują=możliwość=wariantowego=użócia=sprzętu=przó=wókonówanóch=
robotachI=tókonawca=powiadomi=hierownika=projektu=o=swoim=zamiarze=wóboru=i=uzóska=jego=akceptację=przed=użóciem=
sprzętuK=tóbranó=sprzętI=po=akceptacji=fnżónieraLhierownika=projektuI=nie=może=bóć=później=zmienianó=bez=jego=zgodóK=
gakikolwiek=sprzętI=maszónóI=urządzenia=i=narzędzia=nie=gwarantujące=zachowania=warunków=umowóI=zostaną=przez=
hierownika=projektu=zdóskwalifikowane=i=nie=dopuszczone=do=robótK=
4K To^kpmloT=
tókonawca= jest= zobowiązanó= do= stosowania= jedónie= takich= środków= transportuI= które= nie= wpłóną= niekorzóstnie= na=
jakość=wókonówanóch=robót=i=właściwości=przewożonóch=materiałówK=
iiczba=środków=transportu=powinna=zapewniać=prowadzenie=robót=zgodnie=z=zasadami=określonómi=w=dokumentacji=
projektowejI=pT=i=wskazaniach=hierownika=projektuI=w=terminie=przewidzianóm=umowąK=
mrzó=ruchu=na=drogach=publicznóch=pojazdó=będą=spełniać=wómagania=dotóczące=przepisów=ruchu=drogowego=w=
odniesieniu=do=dopuszczalnóch=nacisków=na=oś=i=innóch=parametrów=technicznóchK=Środki=transportu=nie=spełniające=tóch=
warunków=mogą=bóć=użóte=przez=tókonawcę=pod=warunkiem=przówrócenia=stanu=pierwotnego=użótkowanóch=odcinków=dróg=
na=koszt=tókonawcóK=
tókonawca= będzie= usuwać= na= bieżącoI= na= własnó= kosztI= wszelkie= zanieczószczeniaI= uszkodzenia= spowodowane=
jego=pojazdami=na=drogach=publicznóch=oraz=dojazdach=do=terenu=budowóK=
RK tvhlk^kfb=ol_ÓT=
tókonawca=jest=odpowiedzialnó= za=prowadzenie=robót=zgodnie=z= warunkami=umowó= oraz= za=jakość=zastosowanóch=
materiałów=i=wókonówanóch=robótI=za=ich=zgodność=z=dokumentacją=projektowąI=wómaganiami=pTI=mwgI=projektem=organizacji=
robót=opracowanóm=przez=tókonawcę=oraz=poleceniami=hierownika=projektuK=
tókonawca=jest=odpowiedzialnó=za=stosowane=metodó=wókonówania=robótK=
tókonawca= jest= odpowiedzialnó= za= dokładne= wótóczenie= w= planie= i= wóznaczenie= wósokości= wszóstkich= elementów=
robót=zgodnie=z=wómiarami=i=rzędnómi=określonómi=w=dokumentacji=projektowej=lub=przekazanómi=na=piśmie=przez=hierownika=
projektuK=
Błędó= popełnione= przez= tókonawcę= w= wótóczeniu= i= wóznaczaniu= robót= zostanąI= usunięte= przez= tókonawcę= na=
własnó= kosztI= z= wójątkiemI= kiedó= danó= błąd= okaże= się= skutkiem= błędu= zawartego= w= danóch= dostarczonóch= tókonawcó= na=
piśmie=przez=hierownika=projektuK=
pprawdzenie= wótóczenia= robót= lub= wóznaczenia= wósokości= przez= hierownika= projektu= nie= zwalnia= tókonawcó= od=
odpowiedzialności=za=ich=dokładnośćK=
aecózje= hierownika= projektu= dotóczące= akceptacji= lub= odrzucenia= materiałów= i= elementów= robót= będą= oparte= na=
wómaganiach= określonóch= w= dokumentach= umowóI= dokumentacji= projektowej= i= w= pTI= a= także= w= normach= i= wótócznóchK= mrzó=
podejmowaniu= decózji= hierownik= projektu= uwzględni= wóniki= badań= materiałów= i= robótI= rozrzutó= normalnie= wóstępujące= przó=
produkcji= i= przó= badaniach= materiałówI= doświadczenia= z= przeszłościI= wóniki= badań= naukowóch= oraz= inne= czónniki= wpłówające=
na=rozważaną=kwestięK=
molecenia=hierownika= projektu= powinnó= bóć=wókonówane= przez= tókonawcę=w= czasie=określonóm= przez= hierownika=
projektuI=pod=groźbą=zatrzómania=robótK=pkutki=finansowe=z=tego=tótułu=poniesie=tókonawcaK=
SK hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
SKNK=mrogram=zapewnienia=jakości=EmwgF=
tókonawca= jest= zobowiązanó= opracować= i= przedstawić= do= akceptacji= hierownika= projektu= program= zapewnienia=
jakościK=t= programie=zapewnienia=jakości=tókonawca=powinien=określićI=zamierzonó=sposób=wókonówania=robótI= możliwości=
techniczneI= kadrowe= i= plan= organizacji= robót= gwarantującó= wókonanie= robót= zgodnie= z= dokumentacją= projektowąI= pT= oraz=
ustaleniamiK=
mrogram=zapewnienia=jakości=powinien=zawieraćW=aF=część=
ogólną=opisującąW=
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organizację=wókonania=robótI=w=tóm=terminó=i=sposób=prowadzenia=robótI=organizację=
ruchu=na=budowie=wraz=z=oznakowaniem=robótI=sposób=zapewnienia=bhpKI=
wókaz=zespołów=roboczóchI=ich=kwalifikacje=i=przógotowanie=praktóczneI=
wókaz=osób=odpowiedzialnóch=za=jakość=i=terminowość=wókonania=poszczególnóch=elementów=robótI=
sóstem=Esposób=i=proceduręF=proponowanej=kontroli=i=sterowania=jakością=wókonówanóch=robótI=wóposażenie=w=sprzęt=
i=urządzenia=do=pomiarów=i=kontroli=Eopis=laboratorium=własnego=lub=
laboratoriumI=któremu=tókonawca=zamierza=zlecić=prowadzenie=badańFI=sposób=oraz=formę=gromadzenia=
wóników=badań=laboratorójnóchI=zapis=pomiarówI=nastaw=
mechanizmów=sterującóchI=a=także=wóciąganóch=wniosków=i=zastosowanóch=korekt=w=procesie=
technologicznómI=proponowanó=sposób=i=formę=przekazówania=tóch=informacji=hierownikowi=
projektuX=
bF=część=szczegółową=opisującą=dla=każdego=asortómentu=robótW=
wókaz=maszón=i=urządzeń=stosowanóch=na=budowie=z=ich=parametrami=technicznómi=oraz=
wóposażeniem=w=mechanizmó=do=sterowania=i=urządzenia=pomiarowoJkontrolneI=rodzaje=i=ilość środków=transportu=
oraz=urządzeń=do=magazónowania=i=załadunku=materiałówI=spoiwI=lepiszczóI=kruszów=itpKI=
sposób=zabezpieczenia=i=ochronó=ładunków=przed=utratą=ich=właściwości=w=czasie=transportuI=sposób=i=procedurę=
pomiarów=i=badań=Erodzaj=i=częstotliwośćI=pobieranie=próbekI=legalizacja=i=
sprawdzanie=urządzeńI=itpKF=prowadzonóch=podczas=dostaw=materiałówI=wótwarzania=mieszanek=
i=wókonówania=poszczególnóch=elementów=robótI=sposób=postępowania=z=materiałami=i=robotami=
nie=odpowiadającómi=wómaganiomK=
SKOK wasadó=kontroli=jakości=robót=
Celem=kontroli=robót=będzie=takie=sterowanie=ich=przógotowaniem=i=wókonaniemI=abó=osiągnąć=założoną=jakość=robótK=
tókonawca= jest= odpowiedzialnó= za= pełną= kontrolę= robót= i= jakości= materiałówK= tókonawca= zapewni= odpowiedni=
sóstem=kontroliI=włączając=personelI=laboratoriumI=sprzętI=zaopatrzenie=i=wszóstkie=urządzenia=niezbędne=do=pobierania=próbek=
i=badań=materiałów=oraz=robótK=
mrzed=zatwierdzeniem=sóstemu=kontroli=hierownik=projektu= może=zażądać=od=tókonawcó=przeprowadzenia=badań=w=
celu=zademonstrowaniaI=że=poziom=ich=wókonówania=jest=zadowalającóK=
tókonawca= będzie= przeprowadzać= pomiaró= i= badania= materiałów= oraz= robót= z= częstotliwością= zapewniającą=
stwierdzenieI=że=robotó=wókonano=zgodnie=z=wómaganiami=zawartómi=w=dokumentacji=projektowej=i=pT=
jinimalne= wómagania= co= do= zakresu= badań= i= ich= częstotliwość= są= określone= w= pTI= normach= i= wótócznóchK= t=
przópadkuI= gdó= nie= zostałó= one= tam= określoneI= fnżónierL= hierownik= projektu= ustali= jaki= zakres= kontroli= jest= koniecznóI= abó=
zapewnić=wókonanie=robót=zgodnie=z=umowąK=
tókonawca= dostarczó= hierownikowi= projektu= świadectwaI= że= wszóstkie= stosowane= urządzenia= i= sprzęt= badawczó=
posiadają= ważną= legalizacjęI= zostałó= prawidłowo= wókalibrowane= i= odpowiadają= wómaganiom= norm= określającóch= proceduró=
badańK=
hierownik=projektu=będzie=mieć=nieograniczonó=dostęp=do=pomieszczeń=laboratorójnóchI=w=celu=ich=inspekcjiK=
hierownik= projektu= będzie= przekazówać= tókonawcó= pisemne= informacje= o= jakichkolwiek= niedociągnięciach=
dotóczącóch= urządzeń= laboratorójnóchI= sprzętuI= zaopatrzenia= laboratoriumI= pracó= personelu= lub= metod= badawczóchK= geżeli=
niedociągnięcia= te= będą= tak= poważneI= że= mogą= wpłónąć= ujemnie= na= wóniki= badańI= hierownik= projektu= natóchmiast= wstrzóma=
użócie= do= robót= badanóch= materiałów= i= dopuści= je= do= użócia= dopiero= wtedóI= gdó= niedociągnięcia= w= pracó= laboratorium=
tókonawcó=zostaną=usunięte=i=stwierdzona=zostanie=odpowiednia=jakość=tóch=materiałówK=
tszóstkie=kosztó=związane=z=organizowaniem=i=prowadzeniem=badań=materiałów=ponosi=tókonawcaK=
SKPK mobieranie=próbek=
mróbki= będą= pobierane= losowoK= waleca= się= stosowanie= statóstócznóch= metod= pobierania= próbekI= opartóch= na=
zasadzieI= że= wszóstkie= jednostkowe= elementó= produkcji= mogą= bóć= z= jednakowóm= prawdopodobieństwem= wótópowane= do=
badańK=
hierownik=projektu=będzie=mieć=zapewnioną=możliwość=udziału=w=pobieraniu=próbekK=
mojemniki= do= pobierania= próbek= będą= dostarczone= przez= tókonawcę= i= zatwierdzone= przez= hierownika= projektuK=
mróbki= dostarczone= przez= tókonawcę= do= badań= wókonówanóch= przez= hierownika= projektu= będą= odpowiednio= opisane= i=
oznakowaneI=w=sposób=zaakceptowanó=przez=hierownika=projektuK=
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ka=zlecenie= fnżónieraLhierownika= projektu= tókonawca= będzie= przeprowadzać=dodatkowe= badania=tóch= materiałówI=
które=budzą=wątpliwości=co=do=jakościI=o=ile=kwestionowane=materiałó=nie=zostaną=przez=tókonawcę=usunięte=lub=ulepszone=z=
własnej= woliK= hosztó= tóch= dodatkowóch= badań= pokrówa= tókonawca= tólko= w= przópadku= stwierdzenia= usterekX= w= przeciwnóm=
przópadku=kosztó=te=pokrówa=wamawiającóK=
SK4K _adania=i=pomiaró=
tszóstkie= badania= i= pomiaró= będą= przeprowadzone= zgodnie= z= wómaganiami= normK= t= przópadkuI= gdó= normó= nie=
obejmują= jakiegokolwiek= badania= wómaganego= w= pTI= stosować= można= wótóczne= krajoweI= albo= inne= proceduróI=
zaakceptowane=przez=hierownika=projektuK=
mrzed= przóstąpieniem= do= pomiarów= lub= badańI= tókonawca= powiadomi= hierownika= projektu= o= rodzajuI= miejscu= i=
terminie=pomiaru= lub=badaniaK=mo=wókonaniu=pomiaru=lub=badaniaI=tókonawca=przedstawi=na=piśmie=ich=wóniki=do=akceptacji=
hierownika=projektuK=
SKRK oaportó=z=badań=
tókonawca=będzie=przekazówać=hierownikowi=projektu=kopie=raportów=z=wónikami=badań=jak=najszóbciejI=nie=później=
jednak=niż=w=terminie=określonóm=w=programie=zapewnienia=jakościK=
tóniki=badań=EkopieF=będą=przekazówane=hierownikowi=projektu=na=formularzach=według=dostarczonego=przez=niego=
wzoru=lub=innóchI=przez=niego=zaaprobowanóchK=
SKSK _adania=prowadzone=przez=hierownika=projektu=
ala= celów= kontroli= jakości= i= zatwierdzeniaI= hierownik= projektu= jest= uprawnionó= do= dokonówania= kontroliI= pobierania=
próbek=i=badania=materiałów=w=miejscu=ich=wótwarzaniaLpozóskiwaniaI=a=tókonawca=i=producent=materiałów=powinien=udzielić=
mu=niezbędnej=pomocóK=
hierownik= projektuI=dokonując= werófikacji=sóstemu=kontroli=robót=prowadzonego= przez= tókonawcęI=poprzez= międzó=
innómi= swoje= badaniaI= będzie= oceniać= zgodność= materiałów= i= robót= z= wómaganiami= pT= na= podstawie= wóników= badań=
dostarczonóch=przez=tókonawcęK=
hierownik=projektu=może=pobierać=próbki=materiałów=i=prowadzić=badania=niezależnie=od=tókonawcóI=na=swój=kosztK=
geżeli= wóniki= tóch= badań= wókażąI= że= raportó= tókonawcó= są= niewiarógodneI= to= hierownik= projektu= oprze= się= wółącznie= na=
własnóch=badaniach=przó=ocenie=zgodności=materiałów=i=robót=z= dokumentacją=projektową=i=pTK=joże=również=zlecićI=sam=lub=
poprzez= tókonawcęI= przeprowadzenie= powtórnóch= lub= dodatkowóch= badań= niezależnemu= laboratoriumK= t= takim= przópadku=
całkowite=kosztó=powtórnóch=lub=dodatkowóch=badań=i=pobierania=próbek=poniesione=zostaną=przez=tókonawcęK=
SKTK Certófikató=i=deklaracje=
hierownik=projektu=może=dopuścić=do=użócia=tólko=te=materiałóI=które=posiadająW=certófikat=na=znak=bezpieczeństwa=wókazującóI=
że=zapewniono=zgodność=z=króteriami=technicznómi=określonómi=na=podstawie=molskich=kormI=aprobat=technicznóch=oraz=
właściwóch=przepisów=i=dokumentów=technicznóchI=deklarację=zgodności=lub=certófikat=zgodności=zW=molską=kormą=lub=
aprobatą=technicznąI=w=przópadku=wórobówI=dla=któróch=nie=ustanowiono=molskiej=kormóI=jeżeli=nie=są=objęte=certófikacją=
określoną=w=pkt=N=i=które=spełniają=wómogi=ppTK=
t= przópadku= materiałówI= dla= któróch= wwK= dokumentó= są= wómagane= przez= pTI= każda= partia= dostarczona= do= robót=
będzie=posiadać=te=dokumentóI=określające=w=sposób=jednoznacznó=jej=cechóK=
mroduktó= przemósłowe= muszą= posiadać= wwK= dokumentó= wódane= przez= producentaI= a= w= razie= potrzebó= poparte=
wónikami= badań= wókonanóch= przez= niegoK= hopie= wóników= tóch= badań= będą= dostarczone= przez= tókonawcę= hierownikowi=
projektuK=
gakiekolwiek=materiałóI=które=nie=spełniają=tóch=wómagań=będą=odrzuconeK=
SK8K aokumentó=budowó=
ENF=aziennik=budowó=
aziennik= budowó= jest= wómaganóm= dokumentem= prawnóm= obowiązującóm= wamawiającego= i= tókonawcę= w= okresie=
od= przekazania= tókonawcó= terenu= budowó= do= końca= okresu= gwarancójnegoK= ldpowiedzialność= za= prowadzenie= dziennika=
budowó=zgodnie=z=obowiązującómi=przepisami=spoczówa=na=tókonawcóK=
wapisó= w= dzienniku= budowó= będą= dokonówane= na= bieżąco= i= będą= dotóczóć= przebiegu= robótI= stanu= bezpieczeństwa=
ludzi=i=mienia=oraz=technicznej=i=gospodarczej=stronó=budowóK=
hażdó=zapis=w= dzienniku=budowó= będzie=opatrzonó=datą=jego=dokonaniaI=podpisem=osobóI=która= dokonała=zapisuI= z=
podaniem= jej= imienia= i= nazwiska= oraz= stanowiska= służbowegoK= wapisó= będą= czótelneI= dokonane= trwałą= technikąI= w= porządku=
chronologicznómI=bezpośrednio=jeden=pod=drugimI=bez=przerwK=
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wałączone= do= dziennika= budowó= protokołó= i= inne= dokumentó= będą= oznaczone= kolejnóm= numerem= załącznika= i=
opatrzone=datą=i=podpisem=tókonawcó=i=hierownika=projektuK=
ao=dziennika=budowó=należó=wpisówać=w=szczególnościW=datę=
przekazania=tókonawcó=terenu=budowóI=datę=przekazania=przez=wamawiającego=
dokumentacji=projektowejI=
datę=uzgodnienia=przez=fnżónieraLhierownika=projektu=programu=zapewnienia=jakości=i=harmonogramów=robótI=
terminó=rozpoczęcia=i=zakończenia=poszczególnóch=elementów=robótI=
przebieg=robótI=trudności=i=przeszkodó=w=ich=prowadzeniuI=okresó=i=przóczónó=przerw=w=robotachI=
uwagi=i=polecenia=fnżónieraLhierownika=projektuI=
dató=zarządzenia=wstrzómania=robótI=z=podaniem=powoduI=
zgłoszenia=i=dató=odbiorów=robót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciuI=częściowóch=i=ostatecznóch=odbiorów=robótI=
wójaśnieniaI=uwagi=i=propozócje=tókonawcóI=
stan=pogodó=i=temperaturę=powietrza=w=okresie=wókonówania=robót=podlegającóch=ograniczeniom=lub=
wómaganiom=szczególnóm=w=związku=z=warunkami=klimatócznómiI=zgodność=rzeczówistóch=warunków=geotechnicznóch=z=
ich=opisem=w=dokumentacji=projektowejI=dane=dotóczące=czónności=geodezójnóch=EpomiarowóchF=dokonówanóch=przed=i=w=
trakcie=wókonówania=
robótI=
dane=dotóczące=sposobu=wókonówania=zabezpieczenia=robótI=
dane=dotóczące=jakości=materiałówI=pobierania=próbek=oraz=wóniki=przeprowadzonóch=badań=z=podaniemI=
kto=je=przeprowadzałI=wóniki=prób=poszczególnóch=elementów=budowli=z=podaniemI=kto=je=
przeprowadzałI=inne=istotne=informacje=o=przebiegu=robótK=
mropozócjeI=uwagi=i=wójaśnienia=tókonawcóI=wpisane=do=dziennika=budowó=będą=przedłożone=hierownikowi=projektu=
do=ustosunkowania=sięK=
aecózje=hierownika=projektu=wpisane=do=dziennika=budowó=tókonawca=podpisuje=z=zaznaczeniem=ich=przójęcia=lub=
zajęciem=stanowiskaK=
tpis=projektanta=do=dziennika=budowó=obliguje=hierownika=projektu=do=ustosunkowania=sięK=mrojektant=nie=jest=jednak=
stroną=umowó=i=nie=ma=uprawnień=do=wódawania=poleceń=tókonawcó=robótK=
EO) hsiążka=obmiarów=
hsiążka= obmiarów=stanowi= dokument= pozwalającó= na=rozliczenie= faktócznego= postępu=każdego= z= elementów=robótK=
lbmiaró= wókonanóch= robót= przeprowadza= się= w= sposób= ciągłó= w= jednostkach= przójętóch= w= kosztorósie= i= wpisuje= do= książki=
obmiarówK=
EP) aokumentó=laboratorójne=
azienniki=laboratorójneI= deklaracje=zgodności=lub=certófikató=zgodności=materiałówI=orzeczenia=o=jakości=materiałówI=
receptó= robocze= i= kontrolne= wóniki= badań= tókonawcó= będą= gromadzone= w= formie= uzgodnionej= w= programie= zapewnienia=
jakościK=aokumentó=te=stanowią=załączniki=do=odbioru=robótK=tinnó=bóć=udostępnione=na=każde=żóczenie=hierownika=projektuK=
E4) mozostałe=dokumentó=budowó=
ao=dokumentów=budowó=zalicza=sięI=oprócz=wómienionóch=w=punktach=ENF=J=EPF=następujące=dokumentóW=
pozwolenie=na=realizację=zadania=budowlanegoI=protokołó=
przekazania=terenu=budowóI=
umowó=cówilnoJprawne=z=osobami=trzecimi=i=inne=umowó=cówilnoJprawneI=protokołó=
odbioru=robótI=protokołó=z=narad=i=ustaleńI=korespondencję=na=budowieK=
ER) mrzechowówanie=dokumentów=budowó=
aokumentó=budowó=będą=przechowówane=na=terenie=budowó=w=miejscu=odpowiednio=zabezpieczonómK=
waginięcie= któregokolwiek= z= dokumentów= budowó= spowoduje= jego= natóchmiastowe= odtworzenie= w= formie=
przewidzianej=prawemK=
tszelkie=dokumentó=budowó=będą=zawsze=dostępne=dla=hierownika=projektu=i=przedstawiane=do=wglądu=na=żóczenie=
wamawiającegoK=
TK=l_jf^o=ol_ÓT=
TKNK=lgólne=zasadó=obmiaru=robót=
lbmiar= robót= będzie= określać= faktócznó= zakres= wókonówanóch= robót= zgodnie= z= dokumentacją= projektową= i= pTI= w=
jednostkach=ustalonóch=w=kosztorósieK=
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lbmiaru=robót=dokonuje=tókonawca=po=pisemnóm=powiadomieniu=hierownika=projektu=o=zakresie=obmierzanóch=robót=i=
terminie=obmiaruI=co=najmniej=na=P=dni=przed=tóm=terminemK=tóniki=obmiaru=będą=wpisane=do=książki=obmiarówK=
gakikolwiek=błąd=lub=przeoczenie=EopuszczenieF=w=ilościach=podanóch=w=ślepóm=kosztorósie=lub=gdzie=indziej=w=pT=nie=
zwalnia= tókonawcó= od= obowiązku= ukończenia= wszóstkich= robótK= _łędne= dane= zostaną= poprawione= wg= instrukcji= hierownika=
projektu=na=piśmieK=
lbmiar= gotowóch= robót= będzie= przeprowadzonó= z= częstością= wómaganą= do= celu= miesięcznej= płatności= na= rzecz=
tókonawcó=lub=w=innóm=czasie=określonóm=w=umowie=lub=oczekiwanóm=przez=tókonawcę=i=hierownika=projektuK=
lbmiar= nie=powinien= obejmować=dodatkowóch=robót=nie=wókazanóch=w= dokumentacji=projektowej=z= wójątkiem=robót=
zaakceptowanóch= przez= hierownika= projektu= na= piśmieK= wwiększona= ilość= robót= w= stosunku= do= dokumentacji= projektowej=
wókonana=bez=pisemnego=upoważnienia=hierownika=projektu=nie=może=stanowić=podstawó=do=roszczeń=o=dodatkową=zapłatęK=
TKOK wasadó=określania=ilości=robót=i=materiałów=
Długości= i= odległości= pomiędzó= wószczególnionómi= punktami= skrajnómi= będą= obmierzone= poziomo= wzdłuż= linii=
osiowejK=
P=
geśli= ppT= właściwe= dla= danóch= robót= nie= wómagają= tego= inaczejI= objętości= będą= wóliczone= w= m jako= długość=
pomnożona=przez=średni=przekrójK=
flościI=które=mają=bóć=obmierzone=wagowoI=będą=ważone=w=tonach=lub=kilogramach=zgodnie=z=wómaganiami=ppTK=
TKPK rrządzenia=i=sprzęt=pomiarowó=
tszóstkie=urządzenia=i=sprzęt=pomiarowóI=stosowanó=w=czasie=obmiaru=robót=będą=zaakceptowane=przez=hierownika=
projektuK=
rrządzenia= i= sprzęt= pomiarowó= zostaną= dostarczone= przez= tókonawcęK= geżeli= urządzenia= te= lub= sprzęt= wómagają=
badań=atestującóch=to=tókonawca=będzie=posiadać=ważne=świadectwa=legalizacjiK=
tszóstkie= urządzenia= pomiarowe= będą= przez= tókonawcę= utrzómówane= w= dobróm= stanieI= w= całóm= okresie= trwania=
robótK=
TK4K tagi=i=zasadó=ważenia=
tókonawca= dostarczó= i= zainstaluje= urządzenia= wagowe= odpowiadające= odnośnóm= wómaganiom= pT= _ędzie=
utrzómówać=to=wóposażenie=zapewniając=w=sposób=ciągłó=zachowanie=dokładności=wg=norm=zatwierdzonóch=przez=hierownika=
projektuK=
TKRK Czas=przeprowadzenia=obmiaru=
lbmiaró= będą=przeprowadzone= przed=częściowóm= lub=ostatecznóm= odbiorem=odcinków= robótI=a= także=w= przópadku=
wóstępowania=dłuższej=przerwó=w=robotachK=
lbmiar=robót=zanikającóch=przeprowadza=się=w=czasie=ich=wókonówaniaK=
lbmiar=robót=podlegającóch=zakróciu=przeprowadza=się=przed=ich=zakróciemK=
oobotó=pomiarowe=do=obmiaru=oraz=nieodzowne=obliczenia=będą=wókonane=w=sposób=zrozumiałó=i=jednoznacznóK=
tómiaró= skomplikowanóch= powierzchni= lub= objętości= będą= uzupełnione= odpowiednimi= szkicami= umieszczonómi= na=
karcie= książki= obmiarówK= t= razie= braku= miejsca= szkice= mogą= bóć= dołączone= w= formie= oddzielnego= załącznika= do= książki=
obmiarówI=którego=wzór=zostanie=uzgodnionó=z=hierownikiem=projektuK=
UK=la_fÓo=ol_ÓT=
8KNK oodzaje=odbiorów=robót=
t=zależności=od=ustaleń=odpowiednich=pTI=robotó=podlegają=następującóm=etapom=odbioruW=
a) odbiorowi=robót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciuI=
b) odbiorowi=częściowemuI=
c) odbiorowi=ostatecznemuI=
d) odbiorowi=pogwarancójnemuK=
8KOK ldbiór=robót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciu=
ldbiór=robót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciu=polega=na=finalnej=ocenie=ilości=i=jakości=wókonówanóch=robótI=które=
w=dalszóm=procesie=realizacji=ulegną=zakróciuK=
ldbiór= robót= zanikającóch= i= ulegającóch= zakróciu= będzie= dokonanó= w= czasie= umożliwiającóm= wókonanie=
ewentualnóch=korekt=i=poprawek=bez=hamowania=ogólnego=postępu=robótK=
ldbioru=robót=dokonuje=hierownik=projektuK=
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dotowość= danej= części= robót= do= odbioru= zgłasza= tókonawca= wpisem= do= dziennika= budowó= i= jednoczesnóm=
powiadomieniem= hierownika= projektuK= ldbiór= będzie= przeprowadzonó= niezwłocznieI= nie= później= jednak= niż= w= ciągu= P= dni= od=
dató=zgłoszenia=wpisem=do=dziennika=budowó=i=powiadomienia=o=tóm=fakcie=hierownika=projektuK=
gakość=i=ilość=robót=ulegającóch=zakróciu=ocenia=hierownik=projektu=na=podstawie=dokumentów=zawierającóch=komplet=
wóników= badań= laboratorójnóch= i= w= oparciu= o= przeprowadzone= pomiaróI= w= konfrontacji= z= dokumentacją= projektowąI= pT= i=
uprzednimi=ustaleniamiK=
8KPK ldbiór=częściowó=
ldbiór=częściowó=polega=na=ocenie=ilości=i=jakości=wókonanóch=części=robótK=ldbioru=częściowego=robót=dokonuje=się=
wg=zasad=jak=przó=odbiorze=ostatecznóm=robótK=ldbioru=robót=dokonuje=hierownik=projektuK=
8K4K ldbiór=ostatecznó=robót=
UK4KNK=wasadó=odbioru=ostatecznego=robót=
ldbiór=ostatecznó=polega=na=finalnej=ocenie=rzeczówistego=wókonania=robót=w=odniesieniu=do=ich=ilościI=jakości=i=
wartościK=
Całkowite=zakończenie=robót=oraz=gotowość=do=odbioru=ostatecznego=będzie=stwierdzona=przez=tókonawcę=wpisem=
do=dziennika=budowó=z=bezzwłocznóm=powiadomieniem=na=piśmie=o=tóm=fakcie=hierownika=projektuK=
ldbiór=ostatecznó=robót=nastąpi=w=terminie=ustalonóm=w=dokumentach=umowóI=licząc=od=dnia=potwierdzenia=przez=
hierownika=projektu=zakończenia=robót=i=przójęcia=dokumentówI=o=któróch=mowa=w=punkcie=UK4KOK=
ldbioru=ostatecznego=robót=dokona=komisja=wóznaczona=przez=wamawiającego=w=obecności=hierownika=projektu=i=
tókonawcóK=homisja=odbierająca=robotó=dokona=ich=ocenó=jakościowej=na=podstawie=przedłożonóch=dokumentówI=wóników=
badań=i=pomiarówI=ocenie=wizualnej=oraz=zgodności=wókonania=robót=z=dokumentacją=projektową=i=pTK=
t=toku=odbioru=ostatecznego=robót=komisja=zapozna=się=z=realizacją=ustaleń=przójętóch=w=trakcie=odbiorów=robót=
zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciuI=zwłaszcza=w=zakresie=wókonania=robót=uzupełniającóch=i=robót=poprawkowóchK=
t=przópadkach=niewókonania=wóznaczonóch=robót=poprawkowóch=lub=robót=uzupełniającóch=w=warstwie=ścieralnej=
lub=robotach=wókończeniowóchI=komisja=przerwie=swoje=czónności=i=ustali=nowó=termin=odbioru=ostatecznegoK=
t=przópadku=stwierdzenia=przez=komisjęI=że=jakość=wókonówanóch=robót=w=poszczególnóch=asortómentach=
nieznacznie=odbiega=od=wómaganej=dokumentacją=projektową=i=pT=z=uwzględnieniem=tolerancji=i=nie=ma=większego=wpłówu=na=
cechó=eksploatacójne=obiektu=i=bezpieczeństwo=ruchuI=komisja=dokona=potrąceńI=oceniając=pomniejszoną=wartość=
wókonówanóch=robót=w=stosunku=do=wómagań=przójętóch=w=dokumentach=umowóK=
=
UK4KOK=aokumentó=do=odbioru=ostatecznego=
modstawowóm=dokumentem=do=dokonania=odbioru=ostatecznego=robót=jest=protokół=odbioru=ostatecznego=robót=
sporządzonó=wg=wzoru=ustalonego=przez=wamawiającegoK=
ao=odbioru=ostatecznego=tókonawca=jest=zobowiązanó=przógotować=następujące=dokumentóW=
NK dokumentację= projektową= podstawową= z= naniesionómi= zmianami= oraz= dodatkowąI= jeśli= została= sporządzona= w= trakcie=
realizacji=umowóI=
OK szczegółowe=specófikacje=techniczne=Epodstawowe=z=dokumentów=umowó=i=ewK=uzupełniające=lub=zamienneFI=
PK receptó=i=ustalenia=technologiczneI=
4K dzienniki=budowó=i=książki=obmiarów=EoróginałóFI=
RK wóniki=pomiarów=kontrolnóch=oraz=badań=i=oznaczeń=laboratorójnóchI=zgodne=z=pT=i=ewK=mwgI=
SK deklaracje=zgodności=lub=certófikató=zgodności=wbudowanóch=materiałów=zgodnie=z=pT=i=ewK=mwgI=
TK opinię= technologiczną= sporządzoną= na= podstawie= wszóstkich= wóników= badań= i= pomiarów= załączonóch= do= dokumentów=
odbioruI=wókonanóch=zgodnie=z=pT=i=mwgI=
8K rósunki=EdokumentacjeF=na=wókonanie=robót=towarzószącóch=EnpK=na=przełożenie=linii=telefonicznejI=energetócznejI=gazowejI=
oświetlenia=itpKF=oraz=protokołó=odbioru=i=przekazania=tóch=robót=właścicielom=urządzeńI=
9K geodezójną=inwentarózację=powókonawczą=robót=i=sieci=uzbrojenia=terenuI=
NMK kopię=mapó=zasadniczej=powstałej=w=wóniku=geodezójnej=inwentarózacji=powókonawczejK=
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t=przópadkuI=gdó=wg=komisjiI=robotó=pod=względem=przógotowania=dokumentacójnego=nie=będą=gotowe=do=odbioru=
ostatecznegoI=komisja=w=porozumieniu=z=tókonawcą=wóznaczó=ponownó=termin=odbioru=ostatecznego=robótK=
tszóstkie=zarządzone=przez=komisję=robotó=poprawkowe=lub=uzupełniające=będą=zestawione=wg=wzoru=ustalonego=
przez=wamawiającegoK=
Termin=wókonania=robót=poprawkowóch=i=robót=uzupełniającóch=wóznaczó=komisjaK=
UKRK=ldbiór=pogwarancójnó=
ldbiór= pogwarancójnó= polega= na= ocenie= wókonanóch= robót= związanóch= z= usunięciem= wad= stwierdzonóch= przó=
odbiorze=ostatecznóm=i=zaistniałóch=w=okresie=gwarancójnómK=
ldbiór=pogwarancójnó=będzie=dokonanó=na=podstawie=ocenó=wizualnej=obiektu=z=uwzględnieniem=zasad=opisanóch=w=
punkcie=UK4=„ldbiór=ostatecznó=robót"K=
VK= mlapT^t^=mŁ^TklŚCf=
9KNK rstalenia=ogólne=
modstawą= płatności= jest= cena= jednostkowa= skalkulowana= przez= tókonawcę= za= jednostkę= obmiarową= ustaloną= dla=
danej=pozócji=kosztorósuK=
ala= pozócji= kosztorósowóch= wócenionóch= róczałtowo= podstawą= płatności= jest= wartość= EkwotaF= podana= przez=
tókonawcę=w=danej=pozócji=kosztorósuK=
Cena=jednostkowa=lub=kwota=róczałtowa=pozócji=kosztorósowej=będzie=uwzględniać=wszóstkie=czónnościI=wómagania=i=
badania=składające=się=na=jej=wókonanieI=określone=dla=tej=robotó=w=ppT=i=w=dokumentacji=projektowejK=
Cenó=jednostkowe=lub=kwotó=róczałtowe=robót=będą=obejmowaćW=robociznę=
bezpośrednią=wraz=z=towarzószącómi=kosztamiI=
wartość=zużótóch=materiałów=wraz=z=kosztami=zakupuI=magazónowaniaI=ewentualnóch=ubótków=i=transportu=
na=teren=budowóI=wartość=pracó=sprzętu=wraz=z=towarzószącómi=
kosztamiI=kosztó=pośrednieI=zósk=kalkulacójnó=i=rózókoI=podatki=
obliczone=zgodnie=z=obowiązującómi=przepisamiK=
ao=cen=jednostkowóch=nie=należó=wliczać=podatku=s^TK=
9KOK tarunki=umowó=i=wómagania=ogólne=aJjJMMKMMKMM=
hoszt= dostosowania= się= do= wómagań= warunków= umowó= i= wómagań= ogólnóch= zawartóch= w= aJjJMMKMMKMM= obejmuje=
wszóstkie=warunki=określone=w=wwK=dokumentachI=a=nie=wószczególnione=w=kosztorósieK=
9KPK lbjazdóI=przejazdó=i=organizacja=ruchu=
hoszt=wóbudowania=objazdówLprzejazdów=i=organizacji=ruchu=obejmujeW=opracowanie=oraz=uzgodnienie=z=
hierownikiem=projektu=i=odpowiednimi=instótucjami=projektu=organizacji=
ruchu=na=czas=trwania=budowóI=wraz=z=dostarczeniem=kopii=projektu=hierownikowi=projektu=i=
wprowadzaniem=dalszóch=zmian=i=uzgodnień=wónikającóch=z=postępu=robótI=ustawienie=tómczasowego=oznakowania=i=
oświetlenia=zgodnie=z=wómaganiami=bezpieczeństwa=ruchuI=opłatóLdzierżawó=terenuI=przógotowanie=terenuI=
konstrukcję=tómczasowej=nawierzchniI=rampI=chodnikówI=krawężnikówI=barierI=oznakowań=i=drenażuI=tómczasową=przebudowę=
urządzeń=obcóchK=
hoszt=utrzómania=objazdówLprzejazdów=i=organizacji=ruchu=obejmujeW=oczószczanieI=przestawienieI=przókrócie=i=
usunięcie=tómczasowóch=oznakowań=pionowóchI=poziomóchI=
barier=i=światełI=utrzómanie=płónności=ruchu=
publicznegoK=
hoszt=likwidacji=objazdówLprzejazdów=i=organizacji=ruchu=obejmujeW=usunięcie=
wbudowanóch=materiałów=i=oznakowaniaI=doprowadzenie=terenu=do=stanu=pierwotnegoK=
NMK= mowbmfpv=wtfĄw^kb=
rstawa=z=dnia=T=lipca=NVV4=rK=J=mrawo=budowlane=EazK=rK=kr=UVI=pozK=4N4=z=późniejszómi=zmianamiFK=warządzenie=jinistra=
fnfrastrukturó=z=dnia=NV=listopada=OMMN=rK=w=sprawie=dziennika=budowóI=montażu=i=
rozbiórki=oraz=tablicó=informacójnej=EazK=rK=kr=NPUI=pozK=NRRRFK=rstawa=z=dnia=ON=marca=NVUR=rK=o=drogach=publicznóch=EazK=
rK=kr=N4I=pozK=SM=z=późniejszómi=zmianamiFK=
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=

=
J=
J=
J=

pT=O=
pT=OKN=
pT=OKNKN=
aKMNKMNKMN=

w^dlpmla^olt^kfb=Tbobkr=
aoldfI=CelakfhfI=m^ohfkdfI=mi^Cb=mlpTlgltb=
laTtlowbkfb=f=tvwk^Cwbkfb=To^pv=f=mrkhTÓt=tvplhlŚCfltvCe=t=
Tbobkfb=oÓtkfkkvj=

=
=
=

=
NK=tpTĘm==
NKNKmrzedmiot==ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=szczegółowej=specófikacji=technicznej=EppTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=
wóznaczenia=trasó=i=punktów=wósokościowóchK=
NKOK wakres=stosowania=ppT=
pzczegółowa=specófikacja=techniczna=EppTF=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zleceniu=i=
realizacji=robót=wómienionóch=w=pKNKNK=
NKPK wakres=robót=objętóch=lpT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=zasad=prowadzenia=robót=związanóch=z=wszóstkimi=czónnościami=
umożliwiającómi=i=mającómi=na=celu=odtworzenie=w=terenie=przebiegu=trasó=drogowej=oraz=położenia=obiektów=inżónierskichK==
NKPKNK=ldtworzenie=trasó=i=punktów=wósokościowóch=
t=zakres=robót=pomiarowóchI=związanóch=z=odtworzeniem=trasó=i=punktów=wósokościowóch=wchodząW=
sprawdzenie=wóznaczenia=sótuacójnego=i=wósokościowego=punktów=głównóch=osi=trasó=i=punktów=
wósokościowóchI=uzupełnienie=osi=trasó=dodatkowómi=punktami=Ewóznaczenie=osiFI=
wóznaczenie=dodatkowóch=punktów=wósokościowóch=Ereperów=roboczóchFI=wóznaczenie=
przekrojów=poprzecznóchI=
zastabilizowanie=punktów=w=sposób=trwałóI=ochrona=ich=przed=zniszczeniem=oraz=oznakowanie=w=sposób=ułatwiającó=odszukanie=i=
ewentualne=odtworzenieK=
NK4K lkreślenia=podstawowe=
=
NK4KNK munktó=główne=trasó=J=punktó=załamania=osi=trasóI=punktó=kierunkowe=oraz=początkowó=i=końcowó=punkt=trasóK=
NK4KOK mozostałe=określenia=podstawowe=są=zgodne=z=obowiązującómiI=odpowiednimi=polskimi=normami=i=z=definicjami=podanómi=w=
lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=NK4K=
NKRK= lgólne=wómagania=dotóczące=robót=
lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=ppT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=NKRK=
OK= j^Tbof^Łv=
OKNK lgólne=wómagania=dotóczące=materiałów=
lgólne=wómagania=dotóczące=materiałówI=ich=pozóskiwania=i=składowania=podano=w=ppT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=
ogólne"=pkt=OK=
OKOK oodzaje=materiałów=
ao=utrwalenia=punktów=głównóch=trasó=należó=stosować=pale=drewniane=z=gwoździem=lub=prętem=stalowómI=słupki=
betonowe=albo=ruró=metalowe=o=długości=około=MIRM=metraK=
male=drewniane=umieszczone=poza=granicą=robót=ziemnóchI=w=sąsiedztwie=punktów=załamania=trasóI=powinnó=mieć=
średnicę=od=MINR=do=MIOM=m=i=długość=od=NIR=do=NIT=mK=
ao=stabilizacji=pozostałóch=punktów=należó=stosować=paliki=drewniane=średnicó=od=MIMR=do=MIMU=m=i=długości=około=MIPM=mI=
a=dla=punktów=utrwalanóch=w=istniejącej=nawierzchni=bolce=stalowe=średnicó=R=mm=i=długości=od=MIM4=do=MIMR=mK=
gako=reperó=robocze=można=wókorzóstać=punktó=stałe=na=stabilnóch=budowlach=wzdłuż=trasóK=
PK= pmowĘT=
PKNK lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=
lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=PK=
PKOK pprzęt=pomiarowó=
ao=odtworzenia=sótuacójnego=trasó=i=punktów=wósokościowóch=należó=stosować=następującó=sprzętW=
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teodolitó=lub=tachimetróI=
niwelatoróI=
dalmierzeI=
tóczkiI=
łatóI=
taśmó=staloweI=szpilkiI=sprzęt=
dmpK=
pprzęt=stosowanó=do=odtworzenia=trasó=drogowej=i=jej=punktów=wósokościowóch=powinien=gwarantować=uzóskanie=
wómaganej=dokładności=pomiaruK=
4K= To^kpmloT=
4KNK lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=
lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=4K=
4KOK Transport=sprzętu=i=materiałów=
pprzęt=i=materiałó=do=odtworzenia=trasó=można=przewozić=dowolnómi=środkami=transportuK=
RK= tvhlk^kfb=ol_ÓT=
RKNK lgólne=zasadó=wókonania=robót=
lgólne=zasadó=wókonania=oobót=podano=w=ppT=ajKMMKMMKMMK=„tómagania=lgólne"K=
mrace=pomiarowe=należó=wókonać=zgodnie=z=pktK=NKPK=oraz=fnstrukcjami=drdih=wómienionómi=w=pKNM=niniejszej=ppTK=
wamawiającó=ma=obowiązek=przekazać=tókonawcó=„jateriałó=geodezójne"=Ezawarte=w=aokumentacji=mrojektowejF=potrzebne=
do=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=oobotó=obejmują=wókonanieW=
a) odtworzenia=dla=potrzeb=aokumentacji=mrojektowejW=
=
J punktów=osi=trasóI=
J punktów=wóznaczającóch=mierzone=przekroje=poprzeczneI=
J reperów=roboczóchI=
b) uzupełnienia=osi=trasó=dodatkowómi=punktamiI=w=tóm=początków=i=końców=krzówóch=przejściowóch=i=łuków=kołowóchI=
c) wóznaczenia=przekrojów=poprzecznóch=z=wótóczeniem=dodatkowóch=przekrojów=według=potrzebI=
d) wóznaczenia=dodatkowóch=punktów=osi=w=rejonie=obiektów=mostowóch=i=założenie=reperów=roboczóch=przó=tóch=obiektachI=
e) stabilizacji=punktów=w=sposób=chroniącó=je=przed=zniszczeniemI=
f) pomiaru=uvw=wszóstkich=wóznaczonóch=punktówI=
g) w=razie=potrzebó=odtworzenie=i=ustalenie=zniszczonóch=lub=uszkodzonóch=punktów=osnowó=geodezójnej=i=ustalenie=ich=
współrzędnóchI=łącznie=z=ich=zgłoszeniem=do=maństwowego=wasobu=deodezójnegoI=
h) utrzómówanie=zastabilizowanóch=punktów=w=niezbędnóm=zakresieI=
iF= aktualizacja=zasobu=mapowego=w=zakresie=wónikającóch=z=przepisów=mrawa=deodezójnego=oraz=
szczegółowóch=ustaleń=innóch=ppTK=jF=wókonanieI=stabilizacja=i=aktualizacja=osnowó=pomiarowej=oraz=aktualizacja=i=
odtworzenie=osnowó=
państwowejI=zgodnie=z=zasadami=określonómi=w=niniejszej=ppTK=lbowiązującó=
układ=odniesienia=dla=wósokości=J=rkład=hronsztadt=SRK=
RKOK wasadó=wókonówania=prac=pomiarowóch=
mrace=pomiarowe=powinnó=bóć=wókonane=zgodnie=z=obowiązującómi=fnstrukcjami=drdih=Eod=N=do=
TFK=
mrzed=przóstąpieniem=do=robót=tókonawca=powinien=przejąć=od=wamawiającego=dane=zawierające=lokalizację=i=
współrzędne=punktów=głównóch=trasó=oraz=reperówK=
t=oparciu=o=materiałó=dostarczone=przez=wamawiającegoI=tókonawca=powinien=przeprowadzić=obliczenia=i=pomiaró=
geodezójne=niezbędne=do=szczegółowego=wótóczenia=robótK=
mrace=pomiarowe=powinnó=bóć=wókonane=przez=osobó=posiadające=odpowiednie=kwalifikacje=i=uprawnieniaK=
tókonawca=powinien=natóchmiast=poinformować=fnżóniera=o=wszelkich=błędach=wókrótóch=w=wótóczeniu=
punktów=głównóch=trasó=i=ElubF=reperów=roboczóchK=_łędó=te=powinnó=bóć=usunięte=na=koszt=wamawiającegoK=
tókonawca=powinien=sprawdzić=czó=rzędne=terenu=określone=w=dokumentacji=projektowej=są=zgodne=z=rzeczówistómi=
rzędnómi=terenuK=geżeli=tókonawca=stwierdziI=że=rzeczówiste=rzędne=terenu=istotnie=różnią=się=od=rzędnóch=określonóch=w=
dokumentacji=projektowejI=to=powinien=powiadomić=o=tóm=fnżónieraK=rkształtowanie=terenu=w=takim=rejonie=nie=powinno=bóć=
zmieniane=przed=podjęciem=odpowiedniej=decózji=przez=fnżónieraK=tszóstkie=robotó=dodatkoweI=wónikające=z=różnic=rzędnóch=
terenu=podanóch=w=
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dokumentacji=projektowej=i=rzędnóch=rzeczówistóchI=akceptowane=przez=fnżónieraI=zostaną=wókonane=na=koszt=
wamawiającegoK=waniechanie=powiadomienia=fnżóniera=oznaczaI=że=robotó=dodatkowe=w=takim=przópadku=obciążą=
tókonawcęK=
tszóstkie=robotóI=które=bazują=na=pomiarach=tókonawcóI=nie=mogą=bóć=rozpoczęte=przed=zaakceptowaniem=
wóników=pomiarów=przez=fnżónieraK=
munktó=wierzchołkoweI=punktó=główne=trasó=i=punktó=pośrednie=osi=trasó=muszą=bóć=zaopatrzone=w=oznaczenia=
określające=w=sposób=wóraźnó=i=jednoznacznó=charakteróstókę=i=położenie=tóch=punktówK=corma=i=wzór=tóch=oznaczeń=powinnó=
bóć=zaakceptowane=przez=fnżónieraK=
tókonawca=jest=odpowiedzialnó=za=ochronę=wszóstkich=punktów=pomiarowóch=i=ich=oznaczeń=w=czasie=trwania=robótK=
geżeli=znaki=pomiarowe=przekazane=przez=wamawiającego=zostaną=zniszczone=przez=tókonawcę świadomie=lub=wskutek=
zaniedbaniaI=a=ich=odtworzenie=jest=konieczne=do=dalszego=prowadzenia=robótI=to=zostaną=one=odtworzone=na=koszt=
tókonawcóK=
tszóstkie=pozostałe=prace=pomiarowe=konieczne=dla=prawidłowej=realizacji=robót=należą=do=obowiązków=tókonawcóK=
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NK4K lkreślenia=podstawowe=
lkreślenia=podane=w=niniejszej=ppT=są=zgodne=z=obowiązującómi=normami=i=określeniami=podanómi=w=ppT=ajKMMKMMKMMK=
„tómagania=lgólne"K=
NKRK lgólne=wómagania=dotóczące=oobót=
tókonawca=jest=odpowiedzialnó=za=jakość=ich=wókonania=oraz=za=zgodność=z=aokumentacją=mrojektowąI=ppT=i=
poleceniami=hierownika=mrojektuK=
lgólne=wómagania=dotóczące=oobót=podano=w=ppT=ajKMMKMMKMMK=„tómagania=lgólne"K=
OK j^Tbof^Łv=
kie=dotóczóK=
PK pmowĘT=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcóI=mwg=i=warunkami=określonómi=w=ppT=
ajKMMKMMKMMK=„tómagania=lgólne"I=pK=PK=mrzó=mechanicznóm=wókonówaniu=oobót=tókonawca=powinien=
dósponować=następującóm=sprzętemW=
a) koparkaI=
b) spócharka=gąsienicowaI=
c) samochodó=wówrotkiK=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcó=i=uzóskać=akceptację=hierownika=mrojektuK=
4K To^kpmloT=
4KNKmrzewóz=gruntu=na=wósópisko=przewiduje=się=na=odległość=OM=kmK=
tvhlk^kfb=ol_ÓT=
tókonawca=przedstawi=fnspektorowi=nadzoru=do=akceptacji=projekt=organizacji=i=harmonogram=oobót=uwzględniającó=wszóstkie=
warunki=w=jakich=będą=wókonówane=wókopóK=tókonanie=oobót=
tókopó=należó=wókonówać=z=zachowaniem=następującóch=wómagańW=
J odchólenie=osi=korpusu=ziemnego=w=wókopie=od=osi=projektowanej=nie=może=bóć=większe=niż=NM=cmX=
J różnica=w=stosunku=do=projektowanóch=rzędnóch=robót=ziemnóch=nie=może=przekraczać=HN=cm=i=JP=cmX=
J szerokość=korpusu=nie=może=różnić=się=od=szerokości=projektowanej=o=więcej=niż=NM=cmX=
J krawędzie=dna=wókopu=nie=powinnó=mieć=wóraźnóch=załamańX=
J pochólenie=skarp=wókopu=nie=może=różnić=się=od=projektowanego=o=więcej=niż=NMBX=
J maksómalna=głębokość=wklęśnięć=na=powierzchni=skarp=wókopu=nie=może=przekraczać=NM=cmK=Technologia=wókonania=wókopu=
musi=umożliwiać=jego=prawidłowe=odwodnienie=w=całóm=okresie=trwania=oobót=ziemnóchK=tókonawca=przedstawi=do=akceptacji=
hierownika=mrojektu=przewidówanó=sposób=odwodnienia=wókopów=oraz=sprzęt=do=tego=przewidzianóK=
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pposób=i=kolejność=realizacji=wókopów=musi=uwzględniać=etapowanie=oobót=i=ich=postęp=w=pozostałóch=
branżachK=kiedopuszczalne=jest=wókonówanie=wókopów=z=wóprzedzeniem=powodującóm=utrudnienia=w=
realizacji=innóch=oobót=lub=w=sposób=powodującó=zagrożenie=ruchu=pieszego=lub=kołowegoK=
tarunkiem=rozpoczęcia=wókopów=jest=w=wópadku=wókonówania=wókopów=poniżej=zwierciadła=wodó=
gruntowejI=obniżenie=tego=zwierciadła=do=poziomu=umożliwiającego=wókonówanie=oobótK=
tókopó=należó=wókonówać=w=sposób=zapewniającó=stateczność=oparcia=obiektów=sąsiednich=oraz=skarp=
wókopuK=t=przópadkach=wątpliwóch=tókonawca=jest=zobowiązanó=do=wókonania=obliczenia=stateczności=
skarp=oraz=zabezpieczenia=obiektów=sąsiednichK=lbliczenia=te=podlegają=sprawdzeniu=przez=hierownika=
hontraktu=oraz=mrojektantaK=
gakiekolwiek= uszkodzenia=obiektów= sąsiednich=oraz= wókonanóch=skarp= nasópu= na=skutek= obsunięcia=się=gruntuI=tókonawca=
usunie=własnóm=staraniemK=
mo=wókonaniu=wókopów=tókonawca=dokona=zabezpieczenia=wókopów=przed=przedostawaniem=się=do=niego=wodó=Eopadowej=i=
gruntowejFK=tókonawca=będzie=własnóm=staraniem=utrzómówał=sóstem=odwodnienia=przez=całó=niezbędnó=czasK=
SK hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
pprawdzenie=wókonania=wókopu=polega=na=kontrolowaniu=zgodności=z=wómaganiami=określonómi=w=
niniejszej=ppT=oraz=w=aokumentacji=mrojektowejK=
t=czasie=kontroli=szczególną=uwagę=należó=zwrócić=naW=
a) odspajanie=gruntów=w=sposób=nie=pogarszającó=ich=właściwościX=
b) zapewnienie=stateczności=skarpX=
c) odwodnienie=wókopów=w=czasie=wókonówania=oobót=i=po=ich=zakończeniuX=
d) dokładność=wókonania=wókopówX=
e) bieżącego=oczószczania=nawierzchni=jezdni=z=zanieczószczeń=nanoszonóch=samochodami=przewożącómi=gruntK=
TK l_jf^o=ol_ÓT=P=
P
gednostką=obmiarową=jest=metr=sześciennó=Em F=wókonanóch=oobótK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
UKNK===ldbiór=oobót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciuK=
oobotó=ziemne=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=jeżeli=wszóstkie=wóniki=badań=
przeprowadzonóch=przó=odbiorach=okazałó=się=zgodne=z=wómogamiK=t=przópadku=niezgodności=choć=jednego=elementu=oobót=
z=wómaganiamiI=robotó=ziemne=uznaje=się=za=niezgodne=z=aokumentacją=mrojektową=i=tókonawca=zobowiązanó=jest=do=ich=
poprawó=na=własnó=kosztK=wakres=badań=sprawdzającóch=w=czasie=odbioru=podano=w=pKRKOKNK=
9K mlapT^t^=mŁ^TklŚCf=P=
P
Płaci=się=za=metr=sześciennó=Em F=wókonanóch=oobót=na=podstawie=odbioru=i=ocenó=jakości=oobót=w=
oparciu=o=wóniki=pomiarów=i=badań=laboratorójnóchK=Cena=obejmuje=W=
J prace=pomiaroweI=
J wókonanie=wókopu=zgodnie=z=pK=RI=
J transport=gruntu=na=odległości=podane=w=pK=4I=
J profilowanie=dna=wókopu=i=skarp=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=
J przeprowadzenie=wómaganóch=pomiarów=i=badań=laboratorójnóchI=
J odwodnienie=wókopu=na=czas=jego=wókonaniaI=
=
J bieżące=utrzómanie=w=czóstości=nawierzchni=jezdni=J=usuwanie=zanieczószczeń=nanoszonóch=samochodami=przewożącómi=
gruntI=
J rekultówacja=terenu=ukopuI=
J oznakowanie=i=zabezpieczenie=oobót=i=jego=utrzómanieI=
J wókonanie=innóch=czónności=niezbędnóch=do=realizacji=oobót=objętóch=niniejszą=ppTI=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąK=
=
mowbmfpv=wtfĄw^kb=
mkJUSL_JMO4UMK=druntó=budowlaneK=lkreśleniaK=pómboleK=modział=i=opis=gruntówK=mkJUNL_JM44ROK=
druntó=budowlaneK=_adania=poloweK=mkJUUL_JM44UNK=druntó=budowlaneK=_adania=próbek=gruntówK=
mkJSML_JM44VPK=druntó=budowlaneK=lznaczenie=kapilarności=biernejK=
mkJSUL_JMSMRMK=oobotó=ziemneK=tómagania=w=zakresie=wókonówania=i=badania=przó=odbiorzeK=
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=
_kJS4LUVPNJMOK=arogi=samochodoweK=lznaczenie=modułu=odkształcenia=nawierzchni=i=podłoża=przez=obciążenie=płótąK=
_kJTRLUVPNJMPK=arogi=samochodoweK=mobieranie=próbek=gruntów=do=celów=drogowóch=i=lotniskowóchK=_kJTMLUVPNJMRK=
arogi=samochodoweK=lznaczenia=wskaźnika=nośności=gruntu=jako=podłoża=nawierzchni=podatnóchK=
_kJTTLUVPNJNOK=arogi=samochodoweK=lznaczenie=wskaźnika=zagęszczenia=gruntuK=mkJpJMOOMR=
arogi=samochodoweK=oobotó=ziemneK=tómagania=i=badaniaK=mkJpJMOOM4=arogi=samochodoweK=
ldwodnienie=drógK=
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=
J=

pT=OKNK4=
aKM4KMNKMN=

=

hlovTl=to^w=w=molcfilt^kfbj=f=w^dĘpwCwbkfbj=mlaŁOŻ^=

NK= tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=szczegółowej=specófikacji=technicznej=EppTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=
odbioru=koróta=wraz=z=profilowaniem=i=zagęszczeniem=podłożaK=
NKOK wakres=stosowania=ppT=
pzczegółowa=ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=aokument=mrzetargowó=i=hontraktowó=przó=zleceniu=i=
realizacji=oobót=wómienionóch=w=pK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=ppT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmują=mechaniczne=
profilowanie=i=zagęszczenie=koróta=stanowiącego=podłoże=pod=warstwó=konstrukcójne=nawierzchni=na=całej=powierzchni=
nowóch=konstrukcji=drogowóchK=
NK4K lkreślenia=podstawowe=
lkreślenia=podane=w=niniejszej=specófikacji=są=zgodne=z=normamiI=wótócznómi=i=określeniami=podanómi=w=ppT=
ajKMMKMMKMMK=„tómagania=lgólne"=
NKRK lgólne=wómagania=dotóczące=oobót=
tókonawca=jest=odpowiedzialnó=za=jakość=wókonania=oobót=i=ich=zgodność=z=aokumentacją=mrojektowąI=ppTI=i=
poleceniami=hierownika=mrojektuK=
lgólne=wómagania=dotóczące=oobót=podano=w=ppT=ajKMMKMMKMMK=„tómagania=lgólne"K=
OK j^Tbof^Łv=
kie==wóstępująK=
PK pmowĘT=
PKNK= Użówanó= sprzęt= powinien= bóć= zgodnó= z= ofertą= tókonawcóI= mwg= i= warunkami= określonómi= w= ppT= ajKMMKMMKMMK=
„tómagania=lgólne"I=pK=PK=
mrzó=mechanicznóm=zagęszczaniu=podłoża=gruntowego=tókonawca=powinien=dósponować=następującóm=
sprawnóm=technicznie=sprzętemW=
PKOK ao=profilowania=podłożaW=
=
J
równiarka=samojezdnaI=
J
spócharka=gąsienicowaK=
PKPK ao=zagęszczania=podłożaW=
J
walec=okołkowanóI=
J
walec=gładkiI=
J
walec=ogumionóI=samojezdnóK=
=
4K To^kpmloT=
kie=wóstępujeK=
RK tvhlk^kfb=ol_ÓT=
=
=
RKNK tókonawca=przedstawi=hierownikowi=mrojektu=do=akceptacji=mrojekt=lrganizacji=oobót=na=czas=oobót=i=earmonogram=
oobót= uwzględniającó= wszóstkie= warunkiI= w= jakich= będzie= wókonówane= korótoK= earmonogram= powinien= uwzględniać=
wókonanie=oobót=odcinkami=w=taki=sposóbI=abó=zabezpieczóć=koróto=przed=zawilgoceniemK=
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t=czasie=prowadzenia=oobót=należó=wókonać=tómczasowe=odwodnienie=w=celu=odprowadzenia=ewentualnóch=wód=
opadowóch=oraz=gruntowóchK=
=
=
=
=
RKOK mrofilowanie=i=zagęszczenie=podłoża=
tókonanie=koróta=polega=na=profilowaniu=dna=koróta=do=wómaganego=profilu=oraz=zagęszczenie=zgodnie=z=
projektemK=ppadki=poprzeczne=pod=dolną=warstwę=podbudowó=należó=wókonać=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąK=
_ezpośrednio=po=profilowaniu=podłoża=należó=przóstąpić=do=jego=dogęszczania=przez=wałowanieK=gakiekolwiek=
nierówności=powstałe=przó=zagęszczaniu=powinnó=bóć=naprawione=przez=tókonawcę=w=sposób=zaakceptowanó=przez=
hierownika=mrojektuK=
wagęszczenie=podłoża=należó=kontrolować=wg=normalnej=próbó=mroctoraI=przeprowadzonej=zgodnie=z=_kJTTLUVPNJ
NO=lub=dla=gruntów=grubookruchowóch=płótą=spp=zgodnie=z=mkJpJMOOMRK=
tilgotność=gruntu=podłoża=przó=zagęszczeniu=nie=powinna=różnić=się=od=wilgotności=optómalnejW=
J w=gruntach=niespoistóch=
–=OBI=
J w=gruntach=mało=i=średnio=spoistóch=
H=MB=i=JOBI=
J w=mieszaninach=popiołowo=J=żużlowóch=
HOB=i=J4BK=
geżeli=wóprofilowane=i=zagęszczone=podłoże=uległo=nadmiernemu=zawilgoceniuI=to=przed=przóstąpieniem=do=
układania=podbudowó=należó=odczekać=do=czasu=jego=naturalnego=osuszenia=lub=użyć środków=zaakceptowanóch=przez=
hierownika=mrojektuK=
mo=osuszeniu=podłoża=hierownik=mrojektu=oceni=jego=stan=i=ewentualnie=zleci=wókonanie=niezbędnóch=naprawK=
geżeli=zawilgocenie=nastąpi=wskutek=zaniedbania=tókonawcóI=to=dodatkowe=naprawó=wókona=na=własnó=kosztK=
RKPK=tómagania=dotóczące=zagęszczenia=
tartości=wtórnóch=modułów=odkształcenia=b O = badanóch=według=załącznika=„_"=normó=mkJpJMOOMRWNVVUI=wskaźnika=
zagęszczenia= l s = badanego=według=normó=_kJTTLUVPNJNO=oraz=wskaźnika=odkształcenia=l M =Z=b O = Lb N I= powinnó=odpowiadać=
parametrom=podanóm=w=tabK=P=i=4=normó=mkJpJMOOMRI=w=zależności=od=głębokości=od=powierzchni=robót=ziemnóch=oraz=
rodzaju=gruntówK=ala=projektowanego=obiektu=należó=przójmowaćW=
dla=wszóstkich=konstrukcji=nawierzchni=dróg=J=jak=dla=dróg=o=ruchu=bardzo=ciężkim=i=ciężkimI=
dla=ciągów=pieszo=J=rowerowóch=i=chodników=J=jak=dla=dróg=o=ruchu=lekkimK=
geżeli=wartości=wskaźnika=zagęszczenia=nie=mogą=bóć=osiągnięte=przez=bezpośrednie=zagęszczanie=gruntów=
rodzimóchI=to=należó=podjąć środki=w=celu=ulepszenia=gruntu=podłożaI=umożliwiającego=uzóskanie=wómaganóch=wartości=
wskaźnika=zagęszczeniaK=jożliwe=do=zastosowania=środki=proponuje=tókonawca=i=przedstawia=do=akceptacji=hierownikowi=
mrojektuK=
SK=hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
SKNK=_adania=i=pomiaró=wókonanego=koróta=i=podłoża=
t=wópadku= wątpliwościI=co= do= jakości=wókonanóch= oobótI=hierownik= mrojektu= może=zażądać=wókonania=
badań= dodatkowóch= lub= zmienić= częstotliwość= ich= wókonania= w= stosunku= do= częstotliwości= podanej= w= niniejszej=
ppTK=
SKNKNK

wagęszczenie=podłoża=
tskaźnik=zagęszczenia=podłoża=należó=sprawdzać=wg=_kJTTLUVPNJNO=przónajmniej=w=dwóch=punktach=wóbranóch=
O
losowo=na=każdej=działce=roboczejI=lecz=nie=rzadziej=niż=w=jednóm=punkcie=na=RMM=m K=
wagęszczenie=należó= kontrolować=na=podstawie=normalnej=próbó= mroctoraI=przeprowadzonej=zgodnie=z= mkJUUL_J
M44UN=Emetoda=f=lub=ffFK=
tskaźniki=zagęszczenia=powinnó=spełniać=wómagania=podane=w=pK=RKPK=
SKNKOK

kośność=i=zagęszczenie=podłoża=
t=przópadkuI=gdó=przeprowadzenie=badanie=zagęszczenia=wg=metodó=mroctora=jest=niemożliwe=ze=względu=na=
gruboziarnistość=materiału=tworzącego=podłożeI=kontrolę=zagęszczenia=należó=oprzeć=na=metodzie=obciążeń=płótowóch=wg=
mkJpJMOOMRK=
kiezależnie=od=zastosowania=metodó=płótowej=do=sprawdzenia=zagęszczenia=podłożaI=należó=to=badanie=wókonać=
w=celu=sprawdzenia=nośności=podłożaK=ttórnó=moduł=odkształcenia=należó=wóznaczóć=na=każdej=działce=roboczejI=lecz=nie=
O
rzadziej=niż=w=jednóm=punkcie=na=RMM=m =podłożaK=
ptosunek=wtórnego=i=pierwotnego=modułu=odkształcenia=powinien=wónosićW=
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a) dla=żwirówI=pospółek=i=piasków=J= l o =YOIO =
b) dla=gruntów=drobnoziarnistóch=o=równomiernóm=uziarnieniu=EpółówI=glinI=glin=pólastóchI=glin=zwięzłóchI=iłówF=J=l o =YOIM =
c) dla=gruntów=różnoziarnistóch=Eżwirów=gliniastóchI=pospółek=gliniastóchI=półów=piaszczóstóchI=piasków=gliniastóchI=glin=
piaszczóstóch=w=tóm=zwięzłóchF=J=l M =YOIO =
d) dla=narzutów=kamiennóchI=rumoszó=J= l M =YOIO =
e) dla=gruntów=antropogenicznóch=J=na=podstawie=badań=poligonowóchK=
tartość=wtórnego=modułu=odkształcenia=bO=powinna=bóć=zgodna=z=wómaganiami=podanómi=w=pK=RKPK=
ao=odbioru=zagęszczenia=podłoża=tókonawca=przógotuje=i=przedstawi=tabelaróczne=zestawienie=wóników=badań=
wskaźnika=zagęszczeniaI=wraz=z=wartościami=średnimi=dla=całego=odbieranego=odcinkaI=wókonane=na=podstawie=
bieżącej=kontroli=zagęszczeniaK=
=
========
SKOK=Cechó=geometróczne=SKOKNK=
oówność=
kierówności=profilowanego=i=zagęszczonego=podłoża=należó=mierzóć=4=metrową łatąI=co=OM=m=w=kierunku=
podłużnómK=kierówności=poprzeczne=należó=mierzóć łatąI=co=najmniej=NM=razó=na=każdó=N=kmK=kierówności=nie=mogą=
przekraczać=O=cmK=

SKOKOK
ppadki=poprzeczne=
ppadki=poprzeczne=należó=mierzóć=za=pomocą=PIR=metrowej=łató=i=poziomicóI=co=najmniej=NM=razó=na=N=km=i=dodatkowo=
we=wszóstkich=punktach=głównóch=łuków=poziomóchW=na=początkuI=w=środku=i=końcu=każdego=łuku=kołowegoK=
ppadki=poprzeczne=podłoża=powinnó=bóć=zgodne=z=aokumentacją=mrojektową=z=tolerancją=–=MIRBK=
SKOKPK
Głębokość=koróta=i=rzędne=dna=
Głębokość=koróta=i=rzędne=należó=sprawdzać=na=krawędziach=i=w=osi=korótaW=
na=prostóch=J=co=OM=mI=
na=odcinkach=krzówoliniowóch=J=co=NM=mK=oóżnice=pomiędzó=rzędnómi=zmierzonómi=i=projektowanómi=
nie=powinnó=przekraczać=H=M=cm=i=J=O=cmK=
SKOK4K rkształtowanie=koróta=
rkształtowanie= koróta= należó= sprawdzać= w= punktach= głównóch= trasó= i= w= innóch= dodatkowóch= punktachI=
rozmieszczonóch=nie=rzadziejI=niż=coNMM=mK=
Oś=koróta=w=planie=nie=może=bóć=przesunięta=w=stosunku=do=osi=projektowanej=o=więcej=niż=o=R=cmK=
SKOKRK pzerokość=koronó=
pzerokość=koronó=należó=sprawdzać=co=najmniej=NM=razó=na=N=kmK=
pzerokość=koronó=nie=może=różnić=się=od=szerokości=projektowanej=o=więcej=niż=H=NM=cm=i=J=R=cmK=SKPK=wasadó=
postępowania=z=odcinkami=o=niewłaściwóch=cechach=geometrócznóch=
tszóstkie=powierzchnieI=które=wókazują=większe=odchólenia=cech=geometrócznóch=od=określonóch=w=punkcie=SKOK=
powinnó=bóć=naprawione=przez=spulchnienie=do=głębokości=co=najmniej=NM=cmI=wórównane=i=powtórnie=zagęszczoneK=
aodanie=nowego=materiału=bez=spulchnienia=wókonanej=warstwó=jest=niedopuszczalneK=
TK l_jf^o=ol_ÓT=
O
gednostką=obmiarową=jest=metr=kwadratowó=Em F=wóprofilowanego=i=zagęszczonego=podłoża=gruntowegoK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
modłoże=podlega=odbiorowi=częściowemu=według=zasad=określonóch=w=ppT=ajKMMKMMKMMK=„tómagania=lgólne"K=
_adania= przó= odbiorze= polegają= na= sprawdzeniu= technicznóch= dokumentów= kontrolnóch= i= przeprowadzeniu= pomiarów= dla=
sprawdzenia=wómogów=podanóch=w=punkcie=SK=
9K mlapT^t^=mŁ^TklŚCf=
O
Płaci=się=za=metr=kwadratowó=Em F=profilowania=i=zagęszczania=podłożaK=Cena=jednostki=obmiarowej=jest=ceną=
uśrednioną=dla=założonego=sposobu=wókonania=i=obejmujeW=
J profilowanie=korótaI=
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J
J
J
J
J
J

zagęszczenie=korótaI=
zabezpieczenie=przed=nawodnieniemI=odwodnienie=wókopówI=
ewentualne=osuszenie=zawilgoconóch=wókopówI=
wókonanie=wszóstkich=niezbędnóch=pomiarówI=prób=i=sprawdzeńI=
oznakowanie=oobót=i=jego=utrzómanieI=
wókonanie=innóch=czónności=niezbędnóch=do=realizacji=oobót=objętóch=niniejszą=ppTI=zgodnie=z=aokumentacją=
mrojektowąK=

NMK= mowbmfpv=wtfĄw^kb=
kormó=
mkJpJMOOMR====arogi=samochodoweK=oobotó=ziemneK=_kJTTLUVPNJ=NOKlznaczenie=wskaźnika=zagęszczenia=gruntuK=
_kJS4LUVPNJMO=arogi=samochodoweK=lznaczanie=modułu=odkształcenia=nawierzchni=podatnóch=i=podłoża=przez=obciążenie=
płótą=
f_aij=tJwa=NVTUrK=tókonanie=i=odbiór=robót=ziemnóch=dla=dróg=szóbkiego=ruchuK=
fnne=dokumentó=
lgólne=ppecófikacje=Techniczne=daam=tarszawaI=NVVUK=
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=
J=

pT=ONKR=
aKM4KMOKMN=

t^opTtv=lapĄCw^gĄCb=f=laCfk^gĄCb=

=

NK=tpTĘm=
NKNK=mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=szczegółowej=specófikacji=technicznej=EppTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=
robót=związanóch=z=wókonaniem=warstw=odsączającóch=i=odcinającóchK=
NKOK wakres=stosowania=ppT=
ppecófikacje=Techniczne=stanowią=część=aokumentów=mrzetargowóch=i=hontraktowóch=i=należó=je=stosować=w=
zlecaniu=oobót=opisanóch=w=podpunkcie=NKN=
NKPK wakres=robót=objętóch=lpT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=zasad=prowadzenia=robót=związanóch=z=wókonaniem=warstw=
odsączającóch=i=odcinającóchI=stanowiącóch=część=podbudowó=pomocniczejI=w=przópadku=gdó=podłoże=stanowi=grunt=
wósadzinowó=lub=wątpliwóI=nieulepszonó=spoiwem=lub=lepiszczemK=
NK4K lkreślenia=podstawowe=
lkreślenia=podstawowe=są=zgodne=z=obowiązującómiI=odpowiednimi=polskimi=normami=i=z=określeniami=podanómi=w=
ppT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=NK4K=
NKRK lgólne=wómagania=dotóczące=robót=
lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=NKRK=
OK=j^Tbof^Łv=
OKNK lgólne=wómagania=dotóczące=materiałów=
lgólne=wómagania=dotóczące=materiałówI=ich=pozóskiwania=i=składowaniaI=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=
„tómagania=ogólne"=pkt=OK=
OKOK oodzaje=materiałów=
jateriałem=stosowanómi=przó=wókonówaniu=warstw=odsączającóch=jestW=
piasekK=
OKPK tómagania=dla=kruszówa=
hruszówa=do=wókonania=warstw=odsączającóch=i=odcinającóch=powinnó=spełniać=następujące=warunkiW=
a) szczelnościI=określonó=zależnościąW=
NR
— =Y=R=
d=UR=

gdzieW=
aNR=J=wómiar=sitaI=przez=które=przechodzi=NRB=ziarn=warstwó=odcinającej=lub=odsączającej= d U R = J=wómiar=
sitaI=przez=które=przechodzi=URB=ziarn=gruntu=podłożaK=
ala=materiałów=stosowanóch=przó=wókonówaniu=warstw=odsączającóch=warunek=szczelności=musi=bóć=spełnionóI=gdó=
warstwa=ta=nie=jest=układana=na=warstwie=odcinającejK=
b) zagęszczalnościI=określonó=zależnościąW=

r=Z=^=[=R=
d
=NM=
gdzieW=
r= J=wskaźnik=różnoziarnistościI=
d SM= J= wómiar= sitaI= przez= które= przechodzi= SMB= kruszówa= tworzącego= warstwę= odcinającąI= d NM= J=
wómiar=sitaI=przez=które=przechodzi=NMB=kruszówa=tworzącego=warstwę=odcinającąK=
miasek=stosowanó=do=wókonówania=warstw=odsączającóch=i=odcinającóch=powinien=spełniać=wómagania=normó=mkJ_J
NNNNP=xRz=dla=gatunku=N=i=OK=
=
=
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=
OKRK=pkładowanie=materiałów==
OKRKNK=pkładowanie=kruszówa=
geżeli= kruszówo= przeznaczone= do= wókonania= warstwó= odsączającej= lub= odcinającej= nie= jest= wbudowane= bezpośrednio= po=
dostarczeniu=na=budowę=i=zachodzi=potrzeba=jego=okresowego=składowaniaI=
to= tókonawca= robót= powinien= zabezpieczóć= kruszówo= przed= zanieczószczeniem= i= zmieszaniem= z= innómi= materiałami=
kamiennómiK=modłoże=w=miejscu=składowania=powinno=bóć=równeI=utwardzone=i=dobrze=odwodnioneK=
PK= pmowĘT=
PKNK lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=
lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=ppT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"K=
PKOK pprzęt=do=wókonania=robót=
tókonawca=przóstępującó=do=wókonania=warstwó=odcinającej=lub=odsączającej=powinien=wókazać=się=możliwością=
korzóstania=z=następującego=sprzętuW=równiarekI=
walców=statócznóchI=
płót=wibracójnóch=lub=ubijaków=mechanicznóchK=
4K= To^kpmloT=
4KNK lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=
lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=ppT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"K=
4KOK Transport=kruszówa=
hruszówa=można=przewozić=dowolnómi=środkami=transportu=w=warunkach=zabezpieczającóch=je=przed=
zanieczószczeniemI=zmieszaniem=z=innómi=materiałamiI=nadmiernóm=wósuszeniem=i=zawilgoceniemK=
RK= tvhlk^kfb=ol_ÓT=
RKNK lgólne=zasadó=wókonania=robót=
lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=ppT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"K=
RKOK mrzógotowanie=podłoża=
modłoże=gruntowe=powinno=spełniać=wómagania=określone=w=lpT=aJMOKMMKMM=„oobotó=ziemne"=oraz=aJM4KMNKMN=
„horóto=wraz=z=profilowaniem=i=zagęszczaniem=podłoża"K=
tarstwó= odcinająca= i= odsączająca= powinnó= bóć= wótóczone= w= sposób= umożliwiającó= wókonanie= ich= zgodnie= z=
dokumentacją=projektowąI=z=tolerancjami=określonómi=w=niniejszóch=specófikacjachK=
maliki=lub=szpilki=powinnó=bóć=ustawione=w=osi=drogi=i=w=rzędach=równoległóch=do=osi=drogiI=lub=w=innó=sposób=
zaakceptowanó=przez=fnżónieraK=
oozmieszczenie=palików=lub=szpilek=powinno=umożliwiać=naciągnięcie=sznurków=lub=linek=do=wótóczenia=robót=w=
odstępach=nie=większóch=niż=co=NM=mK=
RKPK tbudowanie=i=zagęszczanie=kruszówa=
hruszówo=powinno=bóć=rozkładane=w=warstwie=o=jednakowej=grubościI=przó=użóciu=równiarkiI=z=zachowaniem=
wómaganóch=spadków=i=rzędnóch=wósokościowóchK=drubość=rozłożonej=warstwó=luźnego=kruszówa=powinna=bóć=takaI=abó=po=
jej=zagęszczeniu=osiągnięto=grubość=projektowanąK=
geżeli=dokumentacja=projektowa=lub=ppT=przewiduje=wókonanie=warstwó=odsączającej=lub=odcinającej=o=grubości=
powóżej=OM=cmI=to=wbudowanie=kruszówa=należó=wókonać=dwuwarstwowoK=oozpoczęcie=układania=każdej=następnej=warstwó=
może=nastąpić=po=odbiorze=przez=fnżóniera=warstwó=poprzedniejK=
t= miejscachI= w= któróch= widoczna= jest= segregacja= kruszówa= należó= przed= zagęszczeniem= wómienić= kruszówo= na=
materiał=o=odpowiednich=właściwościachK=
katóchmiast= po= końcowóm= wóprofilowaniu= warstwó= odsączającej= lub= odcinającej= należó= przóstąpić= do= jej=
zagęszczaniaK=
wagęszczanie=warstw=o=przekroju=daszkowóm=należó=rozpoczónać=od=krawędzi=i=stopniowo=przesuwać=pasami=
podłużnómi=częściowo=nakładającómi=sięI=w=kierunku=jej=osiK=wagęszczanie=nawierzchni=o=jednostronnóm=spadku=należó=
rozpoczónać=od=dolnej=krawędzi=i=przesuwać=pasami=podłużnómi=częściowo=nakładającómi=sięI=w=kierunku=jej=górnej=krawędziK=
kierówności=lub=zagłębienia=powstałe=w=czasie=zagęszczania=powinnó=bóć=wórównówane=na=bieżąco=przez=
spulchnienie=warstwó=kruszówa=i=dodanie=lub=usunięcie=materiałuI=aż=do=otrzómania=równej=powierzchniK=
t=miejscach=niedostępnóch=dla=walców=warstwa=odcinająca=i=odsączająca=powinna=bóć=zagęszczana=płótami=
wibracójnómi=lub=ubijakami=mechanicznómiK=
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wagęszczanie= należó= kontónuować= do= osiągnięcia= wskaźnika= zagęszczenia= nie= mniejszego= od= NIM= według= normalnej= próbó=
mroctoraI=przeprowadzonej=według=mkJ_JM44UN=xNzK=tskaźnik=zagęszczenia=należó=określać=zgodnie=z=_kJTTLUVPNJNO=xUzK=
t=przópadkuI= gdó=gruboziarnistó=materiał=wbudowanó=w=warstwę=odsączającą=lub=odcinającąI=uniemożliwia=przeprowadzenie=
badania= zagęszczenia= według= normalnej= próbó= mroctoraI= kontrolę= zagęszczenia= należó= oprzeć= na= metodzie= obciążeń=
płótowóchK= kależó= określić= pierwotnó= i= wtórnó= moduł= odkształcenia= warstwó= według= _kJS4LUVPNJMO= xSzK= ptosunek= wtórnego= i=
pierwotnego=modułu=odkształcenia=nie=powinien=przekraczać=OIOK=
tilgotność= kruszówa= podczas= zagęszczania= powinna= bóć= równa= wilgotności= optómalnej= z= tolerancją= od= JOMB= do= HNMB= jej=
wartościK= t= przópadkuI= gdó= wilgotność= kruszówa= jest= wóższa= od= wilgotności= optómalnejI= kruszówo= należó= osuszóć= przez=
mieszanie= i= napowietrzanieK= t= przópadkuI= gdó= wilgotność= kruszówa= jest= niższa= od= wilgotności= optómalnejI= kruszówo= należó=
zwilżyć=określoną=ilością=wodó=i=równomiernie=wómieszaćK=
RK4K ldcinek=próbnó=
geżeli=w=ppT=przewidziano=konieczność=wókonania=odcinka=próbnegoI=to=co=najmniej=na=P=dni=przed=rozpoczęciem=
robót=tókonawca=powinien=wókonać=odcinek=próbnó=w=celuW=stwierdzeniaI=czó=sprzęt=budowlanó=do=rozkładania=i=
zagęszczania=jest=właściwóI=
określenia=grubości=warstwó=materiału=w=stanie=luźnóm=koniecznej=do=uzóskania=wómaganej=grubości=po=zagęszczeniuI=
ustalenia=liczbó=przejść=sprzętu=zagęszczającegoI=potrzebnej=do=uzóskania=wómaganego=wskaźnika=zagęszczeniaK=
ka=odcinku=próbnóm=tókonawca=powinien=użyć=takich=materiałów=oraz=sprzętuI=jakie=będą=stosowane=do=
wókonówania=warstwó=odcinającej=i=odsączającej=na=budowieK=
ldcinek=próbnó=powinien=bóć=zlokalizowanó=w=miejscu=wskazanóm=przez=fnżónieraK=
RKRK rtrzómanie=warstwó=odsączającej=i=odcinającej=
tarstwa=odsączająca=i=odcinająca=po=wókonaniuI=a=przed=ułożeniem=następnej=warstwó=powinnó=bóć=utrzómówane=w=
dobróm=stanieK=
kie=dopuszcza=się=ruchu=budowlanego=po=wókonanej=warstwie=odcinającej=lub=odsączającej=z=geowłókninK=
t=przópadku=warstwó=z=kruszówa=dopuszcza=się=ruch=pojazdów=koniecznóch=dla=wókonania=wóżej=leżącej=warstwó=
nawierzchniK=
hoszt=napraw=wónikłóch=z=niewłaściwego=utrzómania=warstwó=obciąża=tókonawcę=robótK=
=
SK=hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
SKNK lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=
lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=ppT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=SK=
SKOK _adania=przed=przóstąpieniem=do=robót=
mrzed=przóstąpieniem=do=robót=tókonawca=powinien=wókonać=badania=kruszów=przeznaczonóch=do=wókonania=robót=
i=przedstawić=wóniki=tóch=badań=fnżónierowiK=_adania=te=powinnó=obejmować=wszóstkie=właściwości=kruszówa=określone=w=pK=
OKPK=
SKPK=_adania=w=czasie=robót=
SKPKNK=Częstotliwość=oraz=zakres=badań=i=pomiarów=
Częstotliwość=oraz=zakres=badań=i=pomiarów=dotóczącóch=cech=geometrócznóch=i=zagęszczenia=warstwó=
odsączającej=i=odcinającej=podaje=tablica=NK=
=
Tablica=NK=Częstotliwość=oraz=zakres=badań=i=pomiarów=warstwó=odsączającej=i=odcinającej=
==
ipK= tószczególnieni=e=badań=i=
jinimalna=częstotliwość=badań=i=pomiarów=
N=
O=
P=
4=
R=
S=

pomiarów=
pzerokość=warstwó=
oówność=podłużna=
oówność=poprzeczna=
F=
ppadki=poprzeczne=
ozędne=wósokościowe=
rkształtowanie=osi=w=
F=
planie="

NM=razó=na=N=km=
co=OM=m=na=każdóm=pasie=ruchu=
NM=razó=na=N=km=
NM=razó=na=N=km=
co=OR=m=w=osi=jezdni=i=na=jej=krawędziach=dla=autostrad=i=dróg=
ekspresowóchI=co=NMM=m=dla=pozostałóch=dróg=
co=OR=m=w=osi=jezdni=i=na=jej=krawędziach=dla=autostrad=i=dróg=
ekspresowóchI=co=NMM=m=dla=pozostałóch=dróg=
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=
T=

drubość=warstwó=

modczas=budowóW=
w=P=punktach=na=każdej=działce=roboczejI=lecz=nie=rzadziej=niż=
O=
raz=na=4MM=m mrzed=odbioremW=
O=
w=P=punktachI=lecz=nie=rzadziej=niż=raz=na=OMMM=m
U=
wagęszczenieI=
w=O=punktach=na=dziennej=działce=roboczejI=lecz=nie=rzadziej=
wilgotność=kruszówa=
niż=raz=na=SMM=m=
GF=aodatkowe=pomiaró=spadków=poprzecznóch=i=ukształtowania=osi=w=planie=należó=wókonać=w=punktach=głównóch=łuków=
poziomóchK=
=
SKPKOK
pzerokość=warstwó=pzerokość=warstwó=nie=może=się=różnić=od=szerokości=projektowanej=o=więcej=niż=HNM=cmI=JR=cmK=
SKPKPK oówność=warstwó=
kierówności=podłużne=warstwó=odcinającej=i=odsączającej=należó=mierzóć=4=metrową łatąI=zgodnie=z=normą=_kJ
SULUVPNJM4=xTzK=
kierówności=poprzeczne=warstwó=odcinającej=i=odsączającej=należó=mierzóć=4=metrową łatąK=kierówności=nie=mogą=
przekraczać=OM=mmK=
SKPK4K ppadki=poprzeczne=
ppadki=poprzeczne=warstwó=odcinającej=i=odsączającej=na=prostóch=i=łukach=powinnó=bóć=zgodne=z=dokumentacją=
projektową=z=tolerancją=–=MIRBK=
SKPKRK ozędne=wósokościowe=
oóżnice=pomiędzó=rzędnómi=wósokościowómi=warstwó=i=rzędnómi=projektowanómi=nie=powinnó=przekraczać=HN=cm=i=J
O=cmK=
SKPKSK rkształtowanie=osi=w=planie=
Oś=w=planie=nie=może=bóć=przesunięta=w=stosunku=do=osi=projektowanej=o=więcej=niż=–=P=cm=dla=autostrad=i=dróg=
ekspresowóch=lub=o=więcej=niż=–=R=cm=dla=pozostałóch=drógK=
SKPKTK drubość=warstwó=
drubość=warstwó=powinna=bóć=zgodna=z=określoną=w=dokumentacji=projektowej=z=tolerancjąHN=cmI=J=
O=cmK=
geżeli=warstwaI=ze=względów=technologicznóchI=została=wókonana=w=dwóch=warstwachI=należó=mierzóć łączną=
grubość=tóch=warstwK=
ka=wszóstkich=powierzchniach=wadliwóch=pod=względem=grubości= tókonawca=wókona=naprawę=warstwó=przez=
spulchnienie=warstwó=na=głębokość=co=najmniej=NM=cmI=uzupełnienie=nowóm=materiałem=o=odpowiednich=właściwościachI=
wórównanie=i=ponowne=zagęszczenieK=
oobotó=te=tókonawca=wókona=na=własnó=kosztK=mo=wókonaniu=tóch=robót=nastąpi=ponownó=pomiar=i=ocena=grubości=
warstwóI=według=wóżej=podanóch=zasad=na=koszt=tókonawcóK=
SKPK8K wagęszczenie=warstwó=
tskaźnik= zagęszczenia= warstwó= odcinającej= i= odsączającejI= określonó= wg= _kJTTLUVPNJNO= xUz= nie= powinien= bóć=
mniejszó=od=NK=
geżeli=jako=króterium=dobrego=zagęszczenia=warstwó=stosuje=się=porównanie=wartości=modułów=odkształceniaI=to=
wartość=stosunku=wtórnego=do=pierwotnego=modułu=odkształceniaI=określonóch=zgodnie=z=normą=_kJS4LUVPNJMO=xSzI=nie=
powinna=bóć=większa=od=OIOK=
tilgotność=kruszówa=w=czasie=zagęszczenia=należó=badać=według=mkJ_JMSTN4JNT=xOzK=tilgotność=kruszówa=powinna=
bóć=równa=wilgotności=optómalnej=z=tolerancją=od=JOMB=do=HNMBK=
SK4K=wasadó=postępowania=z=odcinkami=wadliwie=wókonanómi=
tszóstkie=powierzchnieI=które=wókazują=większe=odchólenia=cech=geometrócznóch=od=określonóch=w=pK=SKPI=powinnó=
bóć=naprawione=przez=spulchnienie=do=głębokości=co=najmniej=NM=cmI=wórównane=i=powtórnie=zagęszczoneK=aodanie=nowego=
materiału=bez=spulchnienia=wókonanej=warstwó=jest=niedopuszczalneK=
TK=l_jf^o=ol_ÓT=
TKNK=lgólne=zasadó=obmiaru=robót=
lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=TK=
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========
TKOK=gednostka=obmiarowa=
O
gednostką=obmiarową=jest=m =Emetr=kwadratowóF=warstwó=odcinającej=i=odsączającejK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=UK=oobotó=uznaje=się=za=wókonane=
zgodnie=z=dokumentacją=projektowąI=ppT=i=wómaganiami=fnżónieraI=jeżeli=wszóstkie=pomiaró=i=badania=z=zachowaniem=
tolerancji=wg=pkt=S=dałó=wóniki=pozótówneK=
9K mlapT^t^=mŁ^TklŚCf=
=
9KNK lgólne=ustalenia=dotóczące=podstawó=płatności=
lgólne=ustalenia=dotóczące=podstawó=płatności=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"K=
9KOK Cena=jednostki=obmiarowej=
O
Cena=wókonania=N=m =warstwó=odsączającej=iLlub=odcinającej=z=kruszówa=obejmujeW=prace=
pomiaroweI=
dostarczenie=i=rozłożenie=na=uprzednio=przógotowanóm=podłożu=warstwó=materiału=o=grubości=i=jakości=
określonej=w=dokumentacji=projektowej=i=specófikacji=technicznejI=wórównanie=
ułożonej=warstwó=do=wómaganego=profiluI=zagęszczenie=wóprofilowanej=warstwóI=
przeprowadzenie=pomiarów=i=badan=laboratorójnóch=wómaganóch=w=specófikacji=technicznejI=utrzómanie=
warstwóK=
NMK=

mowbmfpv= wtfĄw^kb=
NMKNK=kormó=
NK= mkJ_JM44UN=mkJ_J
druntó=budowlaneK=_adania=próbek=gruntu=
OK= MSTN4JNT=
hruszówa=mineralneK=_adaniaK=lznaczanie=wilgotności=
PK=mkJ_JNNNNN=
hruszówo=mineralneK=hruszówo=naturalne=do=
nawierzchni=drogowóch=K=Żwir=i=mieszanka=
4K
mkJ_JNNNNO=
hruszówo=mineralneK=hruszówo=łamane=do=nawierzchni=
drogowóch=
RK
mkJ_JNNNNP=
hruszówa=mineralneK=hruszówo=naturalne=do=nawierzchni=
drogowóchK=miasek=arogi=samochodoweK=lznaczanie=modułu=
odkształcenia=nawierzchni=podatnóch=i=podłoża=przez=obciążenie=
SK
_kJS4LUVPNJMO=
płótą=
arogi=samochodoweK=momiar=równości=nawierzchni=planografem=
i=łatą=
TK
_kJSULUVPNJM4=
lznaczanie=wskaźnika=zagęszczenia=gruntu=
8K

_kJTTLUVPNJNO=
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=
J=

pT=OKNKS=
aKM4KM4KM4=

=

mla_ralt^=w=TŁrCwkf^=h^jfbkkbdl=

NK= tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=szczegółowej=specófikacji=technicznej=EppTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=robót=
związanóch=z=wókonaniem=podbudów=z=tłucznia=kamiennegoK=
NKOK wakres=stosowania=ppT=
ppecófikacje=Techniczne=stanowią=część=aokumentów=mrzetargowóch=i=hontraktowóch=i=należó=je=stosować=w=zlecaniu=
oobót=opisanóch=w=podpunkcie=NKN=
NKPK wakres=robót=objętóch=ppT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=zasad=prowadzenia=robót=związanóch=z=wókonówaniem=podbudów=z=
tłucznia=kamiennegoK=
modbudowę=z=tłucznia=kamiennego=wókonuje=sięI=zgodnie=z=ustaleniami=podanómi=w=dokumentacji=projektowejI=jakoW=
J=podbudowę=zasadnicząK=
NK4K lkreślenia=podstawowe=
=
NK4KNK modbudowa=z=tłucznia=kamiennego=J=część=konstrukcji=nawierzchni=składająca=się=z=jednej=lub=więcej=warstw=nośnóch=z=
tłucznia=i=klinca=kamiennegoK=
NK4KOK mozostałe=określenia=są=zgodne=z=obowiązującómiI=odpowiednimi=polskimi=normami=i=z=definicjami=podanómi=w=lpT=aJjJ
MMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=NK4K=
NKRK=lgólne=wómagania=dotóczące=robót=
lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=NKRK=
OK= j^Tbof^Łv=
OKNK lgólne=wómagania=dotóczące=materiałów=
lgólne=wómagania=dotóczące=materiałówI=ich=pozóskiwania=i=składowania=podano=w=ppT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=
ogólne"=pkt=OK=
OKOK oodzaje=materiałów=
jateriałami=stosowanómi=przó=wókonówaniu=podbudowó=z=tłuczniaI=wg=mkJpJVSMOP=xVzI=sąW=kruszówo=łamane=zwókłeW=
tłuczeń=i=kliniecI=wg=mkJ_JNNNNO=xUzI=woda=do=skropienia=podczas=wałowania=i=klinowaniaK=
OKPK tómagania=dla=kruszów=
ao=wókonania=podbudowó=należó=użyć=następujące=rodzaje=kruszówaI=według=mkJ_JNNNNO=xUzW=tłuczen=od=PNIR=mm=do=SP=
mmI=kliniec=od=OM=mm=do=PNIR=mmI=kruszówo=do=klinowania=J=kliniec=od=4=mm=do=OM=mmK=
fnżónier=może=dopuścić=do=wókonania=podbudowó=inne=rodzaje=kruszówaI=wóbrane=spośród=wómienionóch=w=mkJpJVSMOP=
xVzI=dla=któróch=wómagania=zostaną=określone=w=ppTK=
gakość=kruszówa=powinna=bóć=zgodna=z=wómaganiami=normó=mkJ_JNNNNO=xUzI=określonómi=dlaW=
klasó=co=najmniej=ff======J=dla=podbudowó=zasadniczejI=
klasó=ff=i=fff=
J=dla=podbudowó=pomocniczejK=
ao=jednowarstwowóch=podbudów=lub=podbudowó=zasadniczej=należó=stosować=kruszówo=gatunku=co=najmniej=OK=
tómagania=dla=kruszówa=przedstawiono=w=tablicach=N=i=O=niniejszej=specófikacji=
=
pK=

i
N=
=
=
=
=
=
=

Właściwości=
Ścieralność=w=bębnie=ios=^ngelesI=wg=mkJ_JMSTN4J4O=
xTzW=
aF=po=pełnej=liczbie=obrotówI=B=ubótku=masóI=nie=więcej=
niżW=
J=w=tłuczniu=
J=w=klincu=
bF=po=NLR=pełnej=liczbó=obrotówI=B=ubótku=masó=w=

hlasa=ff=
=
=

PR=
4M=

=
=

hlasa=fff=
=
=

RM=
RM=

=
PM=

=

PR=
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=
=
=

stosunku=
=
=
=
=
do=ubótku=masó=po=pełnej=liczbie=obrotówI=nie=więcej=niżW=
kasiąkliwośćI=wg=mkJ_JMSTN4JNU=x4zI=B=mLmI=nie=więcej=niżW=
O=
aF= dla=kruszów=ze=skał=magmowóch=i=przeobrażonóch=
OIM=PIM=
PIM=RIM=
bF= dla=kruszów=ze=skał=osadowóch=
ldporność=na=działanie=mrozuI=wg=mkJ_JMSTN4JNV=xRzI=B=ubótku=
masóI=nie=więcej=niżW=
P=
4IM=RIM= NMIM=NMIM=
aF= dla=kruszów=ze=skał=magmowóch=i=przeobrażonóch=
bF= dla=kruszów=ze=skał=osadowóch=
ldporność=na=działanie=mrozu=według=zmodófikowanej=metodó=
4=
PM=
nie=bada=
bezpośredniejI=wg=mkJ_JMSTN4JNV=xRz=i=mkJ_JNNNNO=xUzI=B=ubótku=
masóI=nie=więcej=niżW=J=w=klińcu=
nie=bada=
się=nie=
=
J=w=tłuczniu=
się=
bada=się=
OK4K=toda=
toda=użóta=przó=wókonówaniu=zagęszczania=i=klinowania=podbudowó=może=bóć=studzienna=lub=z=wodociąguI=bez=
specjalnóch=wómagańK=
PK=pmowĘT=
Tablica=OK=tómagania=dla=tłucznia=i=klińca=w=zależności=od=warstwó=podbudowó=
tłuczniowejI=wg=mkJ_JNNNNO=xUz=________________________________________=
ipK=

N=

Właściwości=

modbudowa=
jednowarstw=
owa=lub=
podbudowa=
zasadnicza=

modbudowa=
pomocnicza=

rziarnienieI=wg=mkJ_JMSTN4JNR=xOz=
aF=zawartość=ziarn=mniejszóch=niż=MIMTR=mmI=
odsiaJ=
nóch=na=mokroI=B=mLmI=nie=więcej=niżW=

P=

4=

J=w=tłuczniu=

4=

R=

bF=zawartość=frakcji=podstawowejI=B=mLmI=nie=mniej=
niżW=
J=w=tłuczniu=i=w=klińcu=

TR=

SR=

cF=zawartość=podziarnaI=B=mLmI=nie=więcej=niżW=

NR=

OR=

NR=

OM=

MIO=

MIP=

4M=

4R=

nie=bada=się=

nie=bada=się=

J=w=klińcu=

J=w=tłuczniu=i=w=klińcu=

O=
P=

dF=zawartość=nadziarnaI=B=mLmI=nie=więcej=niżW=J=w=
tłuczniu=i=w=klińcu=
wawartość=zanieczószczeń=obcóchI=wg=mkJ_JMSTN4J
NO=xNzI=B=mLmI=nie=więcej=niżW=J=w=tłuczniu=i=w=klińcu=
wawartość=ziarn=nieforemnóchI=wg=mkJ_JMSTN=4J
NS=xPzI=B=mLmI=nie=więcej=niżW=
J=w=tłuczniu=
J=w=klińcu=

4=

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: - w tłuczniu i w
klińcu, barwa cieczy nie
ciemniejsza niż:

wzorcowa=
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=
=
=
=
=
=
PKNK=lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=
lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=PK=
PKOK=pprzęt=do=wókonania=robót=
tókonawca=przóstępującó=do=wókonania=podbudowó=z=tłucznia=kamiennego=powinien=wókazać=się=możliwością=
korzóstania=z=następującego=sprzętuW=
a) równiarek=lub=układarek=kruszówa=do=rozkładania=tłucznia=i=klińcaI=
b) rozsópówarek=kruszówa=do=rozłożenia=klińcaI=
c) walców=statócznóch=gładkich=do=zagęszczania=kruszówa=grubegoI=
d) walców=wibracójnóch=lub=wibracójnóch=zagęszczarek=płótowóch=do=klinowania=kruszówa=grubego=klińcemI=
e) szczotek=mechanicznóch=do=usunięcia=nadmiaru=klińcaI=
f) walców=ogumionóch=lub=stalowóch=gładkich=do=końcowego=dogęszczeniaI=
g) przewoźnóch=zbiorników=do=wodó=zaopatrzonóch=w=urządzenia=do=rozpróskiwania=wodóK=
4K= To^kpmloT=
4KNK lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=
lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"K=
4KOK Transport=kruszówa=
hruszówa=można=przewozić=dowolnómi=środkami=transportu=w=warunkach=zabezpieczającóch=je=przed=
zanieczószczeniemI=zmieszaniem=z=innómi=materiałamiI=nadmiernóm=wósuszeniem=i=zawilgoceniemK=
RK= tvhlk^kfb=ol_ÓT=
RKNK lgólne=zasadó=wókonania=robót=
lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=RK=
RKOK mrzógotowanie=podłoża=
modłoże=pod=podbudowę=tłuczniową=powinno=spełniać=wómagania=określone=w=ppT=aJM4KMNKMN=„horóto=wraz=z=
profilowaniem=i=zagęszczeniem=podłoża"K=
modbudowa=tłuczniowa=powinna=bóć=ułożona=na=podłożu=zapewniającóm=nieprzenikanie=drobnóch=cząstek=gruntu=do=
warstwó=podbudowóK=ka=gruncie=spoistómI=pod=podbudową=tłuczniową=powinna=bóć=ułożona=warstwa=odcinająca=lub=
wókonane=ulepszenie=podłożaK=
t=przópadku=zastosowania=pomiędzó=warstwą=podbudowó=tłuczniowej=a=spoistóm=gruntem=podłoża=warstwó=
odcinającej=albo=odsączającejI=powinien=bóć=spełnionó=warunek=nieprzenikania=cząstek=drobnóchI=wórażonó=wzoremW=
^=Y=NR=
d
=UR=
gdzieW=aNR=J=wómiar=sitaI=przez=które=przechodzi=NRB=ziarn=warstwó=odcinającej=albo=odsączającejI=
d U R = J=wómiar=sitaI=przez=które=przechodzi=URB=ziarn=gruntu=podłożaK=
deowłókninó=przewidziane=do=użócia=pod=podbudowę=tłuczniową=powinnó=posiadać=aprobatę=techniczną=wódaną=
przez=uprawnioną=jednostkęK=t=szczególności=wómagana=jest=odpowiednia=wótrzómałość=mechaniczna=geowłókninI=
uniemożliwiająca=ich=przebicie=ziarna=tłucznia=oraz=odpowiednie=właściwości=filtracójneI=dostosowane=do=uziarnienia=podłoża=
gruntowegoK=
modbudowa=powinna=bóć=wótóczona=w=sposób=umożliwiającó=jej=wókonanie=zgodnie=z=dokumentacją=projektową=lub=
według=zaleceń=fnżónieraI=z=tolerancjami=określonómi=w=niniejszóch=specófikacjachK=
maliki=lub=szpilki=do=prawidłowego=ukształtowania=podbudowó=powinnó=bóć=wcześniej=przógotowaneK=
maliki=lub=szpilki=powinnó=bóć=ustawione=w=osi=drogi=i=w=rzędach=równoległóch=do=osi=drogi=lub=w=innó=sposób=
zaakceptowanó=przez=fnżónieraK=
oozmieszczenie=palików=lub=szpilek=powinno=umożliwiać=naciągnięcie=sznurków=lub=linek=do=wótóczenia=robót=
w=odstępach=nie=większóch=niż=co=NM=mK=
RKPK tbudowówanie=i=zagęszczanie=kruszówa=

46

lczószczalnia ścieków dla gminó kędza w miejscowości Ciechowice.

Specyfikacje wykonania i oTbioru roboty buTowlane
=

jinimalna=grubość=warstwó=podbudowó=z=tłucznia=nie=może=bóć=po=zagęszczeniu=mniejsza=od=NIRJkrotnego=wómiaru=
największóch=ziarn=tłuczniaK=jaksómalna=grubość=warstwó=podbudowó=po=zagęszczeniu=nie=może=przekraczać=OM=cmK=
modbudowę=o=grubości=powóżej=OM=cm=należó=wókonówać=w=dwóch=warstwachK=
=
hruszówo= grube= powinno= bóć= rozłożone= w= warstwie= o= jednakowej= grubościI= przó= użóciu= układarki= albo= równiarkiK= drubość=
rozłożonej= warstwó= luźnego= kruszówa= powinna= bóć= takaI= abó= po= jej= zagęszczeniu= i= zaklinowaniu= osiągnęła= grubość=
projektowanąK=
hruszówo= grube= po= rozłożeniu= powinno= bóć= przówałowane= dwoma= przejściami= walca= statócznegoI= gładkiego= o= nacisku=
jednostkowóm= nie= mniejszóm= niż= PM= kkLmK= wagęszczanie= podbudowó= o= przekroju= daszkowóm= powinno= rozpocząć= się= od=
krawędzi= i= stopniowo= przesuwać= się= pasami= podłużnómiI= częściowo= nakładającómi= się= w= kierunku= osi= jezdniK= wagęszczenie=
podbudowó= o= jednostronnóm= spadku= poprzecznóm= powinno= rozpocząć= się= od= dolnej= krawędzi= i= przesuwać= się= pasami=
podłużnómiI=częściowo=nakładającómi=sięI=w=kierunku=jej=górnej=krawędziK=
t=przópadku=wókonówania=podbudowó=zasadniczejI=po=przówałowaniu=kruszówa=grubego=należó=rozłożyć=kruszówo=drobne=w=
równej= warstwieI= w= celu= zaklinowania= kruszówa= grubegoK= ao= zagęszczania= należó= użyć= walca= wibracójnego= o= nacisku=
O
jednostkowóm= co= najmniej= NU= kkLmI= albo= płótową= zagęszczarką= wibracójną= o= nacisku= jednostkowóm= co= najmniej= NS= kkLm K=
drubość= warstwó= luźnego= kruszówa= drobnego= powinna= bóć= takaI= abó= wszóstkie= przestrzenie= warstwó= kruszówa= grubego=
zostałó= wópełnione= kruszówem= drobnómK= geżeli= to= konieczneI= operacje= rozkładania= i= wwibrowówanie= kruszówa= drobnego=
należó=powtarzać=aż=do=chwiliI=gdó=kruszówo=drobne=przestanie=penetrować=warstwę=kruszówa=grubegoK=
mo=zagęszczeniu=całó=nadmiar=kruszówa=drobnego=należó=usunąć=z=podbudowó=szczotkami=takI=abó=ziarna=kruszówa=grubego=
wóstawałó=nad=powierzchnię=od=P=do=S=mmK=
kastępnie= warstwa= powinna= bóć= przówałowana= walcem= statócznóm= gładkim= o= nacisku= jednostkowóm= nie= mniejszóm= niż= RM=
kkLmI=albo=walcem=ogumionóm=w=celu=dogęszczenia=kruszówa=poluzowanego=w=czasie=szczotkowaniaK=
RK4K ldcinek=próbnó=
geżeli=w=ppT=przewidziano=konieczność=wókonania=odcinka=próbnegoI=to=co=najmniej=na=P=dni=przed=rozpoczęciem=robótI=
tókonawca=powinien=wókonać=odcinek=próbnó=w=celuW=stwierdzenia=czó=sprzęt=budowlanó=do=rozkładania=i=zagęszczania=
kruszówa=jest=właściwóI=określenia=grubości=warstwó=materiału=w=stanie=luźnóm=koniecznej=do=uzóskania=wómaganej=grubości=
warstwó=po=zagęszczeniuI=
ustalenia=liczbó=przejść=sprzętu=zagęszczającegoI=potrzebnej=do=uzóskania=wómaganego=wskaźnika=zagęszczeniaK=
ka=odcinku=próbnóm=tókonawca=powinien=użyć=takich=materiałów=oraz=sprzętu=do=rozkładania=i=zagęszczaniaI=jakie=
będą=stosowane=do=wókonania=podbudowóK=
O
O
mowierzchnia=odcinka=próbnego=powinna=wónosić=od=4MM=m =do=UMM=m I=a=długość=nie=powinna=bóć=mniejsza=niż=OMM=
mK=
ldcinek=próbnó=powinien=bóć=zlokalizowanó=w=miejscu=wskazanóm=przez=fnżónieraK=tókonawca=może=przóstąpić=do=
wókonówania=podbudowó=po=zaakceptowaniu=odcinka=próbnego=przez=fnżónieraK=
RKRK rtrzómanie=podbudowó=
modbudowa=po=wókonaniuI=a=przed=ułożeniem=następnej=warstwóI=powinna=bóć=utrzómówana=w=dobróm=stanieK=geżeli=
tókonawca=będzie=wókorzóstówałI=za=zgodą=fnżónieraI=gotową=podbudowę=do=ruchu=budowlanegoI=to=jest=obowiązanó=
naprawić=wszelkie=uszkodzenia=podbudowóI=spowodowane=przez=ten=ruchK=hoszt=napraw=wónikłóch=z=niewłaściwego=
utrzómania=podbudowó=obciąża=tókonawcę=robótK=
SK=hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
SKNK lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=
lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"K=
SKOK _adania=przed=przóstąpieniem=do=robót=
mrzed=przóstąpieniem=do=robót=tókonawca=powinien=wókonać=badania=kruszów=przeznaczonóch=do=wókonania=robót=
i=przedstawić=wóniki=tóch=badań=fnżónierowi=w=celu=akceptacjiK=
_adania=te=powinnó=obejmować=wszóstkie=właściwości=kruszówa=określone=w=pkt=OKP=i=tablicach=N=i=O=niniejszóch=
ppTK=
SKPK _adania=w=czasie=robót=
SKPKNK=Częstotliwość=oraz=zakres=badań=i=pomiarów=
Częstotliwość=oraz=zakres=badań=podano=w=tablicó=PK=
=

========

=
=
=
=
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=
=
=
=

ipK=

tószczególnienie=badań=

=
=

=

jinimalne=
ilości=badań=

jaksómalna=
poJ=

na=dziennej=

wierzchnia=

działce=roboczej=

podbudowó=na=
jedno=badanie=
O
Em F=

O=

SMM=

=
=
=
=
=
=

rziarnienie=kruszów=
N=
wawartość=zanieczószczeń=obcóch=w=
O==
P= kruszówie=
wawartość=ziarn=nieforemnóch=w=kruszówie=
4= Ścieralność=kruszówa=
=R== kasiąkliwość=kruszówa=
S== ldporność=kruszówa=na=działanie=mrozu=
T= wawartość=zanieczószczeń=organicznóch=

SMMM=
i=przó=każdej=zmianie=źródła=
pobierania=materiałów=

=
=
SKPKOK=_adania=właściwości=kruszówa=
mróbki=należó=pobierać=w=sposób=losowó=z=rozłożonej=warstwóI=przed=jej=zagęszczeniemK=tóniki=badań=powinnó=bóć=
na=bieżąco=przekazówane=fnżónierowiK=
_adania=pełne=kruszówaI=obejmujące=ocenę=wszóstkich=właściwości=określonóch=w=pkt=OKP=powinnó=bóć=wókonówane=
przez=tókonawcę=z=częstotliwością=gwarantującą=zachowanie=jakości=robót=i=zawsze=w=przópadku=zmianó=źródła=pobierania=
materiałów=oraz=na=polecenie=fnżónieraK=mróbki=do=badań=pełnóch=powinnó=bóć=pobierane=przez=tókonawcę=w=sposób=losowóI=
w=obecności=fnżónieraK=
SK4K=tómagania=dotóczące=nośności=i=cech=geometrócznóch=podbudowó=
=SK4KNK=Częstotliwość=oraz=zakres=pomiarów=
Częstotliwość=oraz=zakres=pomiarów=podano=w=tablicó=4K=
ipK=
N=
O=

tószczególnienie=badań=i=pomiarów=
pzerokość=podbudowó=
oówność=podłużna=

P=
4=
R=

oówność=poprzeczna=
ppadki=poprzeczneGD=
ozędne=wósokościowe=

S=
T=

rkształtowanie=osi=w=planieGD=
drubość=podbudowó=

U=

kośność=podbudowó=

jinimalna=częstotliwość=pomiarów=
NM=razó=na=N=km=
w=sposób=ciągłó=planografem=albo=co=OM=
m=łatą=na=każdóm=pasie=ruchu=
NM=razó=na=N=km=
NM=razó=na=N=km=
co=NMM=m=w=osi=jezdni=i=na=jej=
krawędziach=
co=NMM=m=
modczas=budowóW=
w=P=punktach=na=każdej=działce=
roboczejI=lecz=nie=rzadziej=niż=raz=
O=
na=4MM=m
mrzed=odbioremW=
w=P=punktachI=lecz=nie=rzadziej=
O=
niż=raz=na=OMMM=m
O=
nie=rzadziej=niż=raz=na=PMMM=m

GF=aodatkowe=pomiaró=spadków=poprzecznóch=i=ukształtowanie=osi=w=planie=należó=wókonać=w=punktach=głównóch=łuków=
poziomóchK=
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SK4KOK pzerokość=podbudowó=
pzerokość=podbudowó=nie=może=różnić=się=od=szerokości=projektowanej=o=więcej=niż=HNM=cmI=JR=cmK=ka=jezdniach=bez=
krawężników=szerokość=podbudowó=powinna=bóć=większa=od=szerokości=warstwó=wóżej=leżącej=o=co=najmniej=OR=cm=lub=o=
wartość=wskazaną=w=dokumentacji=projektowejK=
SK4KPK oówność=podbudowó=
kierówności=podłużne=podbudowó=należó=mierzóć=4Jmetrową łatą=lub=planografemI=zgodnie=z=normą=_kJSULUVPNJM4=
xNNzK=
kierówności=poprzeczne=podbudowó=należó=mierzóć=4Jmetrową łatąK=kierówności=
podbudowó=nie=mogą=przekraczaćW=
J NO=mm=dla=podbudowó=zasadniczejI=
J NR=mm=dla=podbudowó=pomocniczejK=
=
ppadki=poprzeczne=podbudowó=
ppadki=poprzeczne=podbudowó=na=prostóch=i=łukach=powinnó=bóć=zgodne=z=dokumentacją=projektową=z=tolerancją=–=
MIR=BK=
SK4KRK ozędne=wósokościowe=podbudowó=
oóżnice=pomiędzó=rzędnómi=wósokościowómi=podbudowó=i=rzędnómi=projektowanómi=nie=powinnó=przekraczać=H=N=
cmI=JO=cmK=
SK4KSK rkształtowanie=osi=w=planie=
Oś=podbudowó=w=planie=nie=może=bóć=przesunięta=w=stosunku=do=osi=projektowanej=o=więcej=niż=P=cm=dla=autostrad=i=
dróg=ekspresowóch=lub=o=więcej=niż=–=R=cm=dla=pozostałóch=drógK=
SK4KTK drubość=podbudowó=
drubość=podbudowó=nie=może=różnić=się=od=grubości=projektowanej=o=więcej=niżW=
J dla=podbudowó=zasadniczej=–=O=cmI=
J dla=podbudowó=pomocniczej=HN=cmI=JO=cmK=
SK4K8K kośność=podbudowó=
momiaró=nośności=podbudowó=należó=wókonać=zgodnie=z=_kJS4LUVPNJMO=xNMzK=
modbudowa=zasadnicza=powinna=spełniać=wómagania=dotóczące=nośnościI=podane=w=tablicó=RK=
=
jinimalnó=moduł=odkształcenia=mierzonó=przó=użóciu=płótó=o=
średnicó=PM=cm=EjmaF=
>
mierwotnó= j= b=
ttórnó= j=" b =
NMM=NMM=
N4M=NTM=

hategoria=ruchu=
=
ouch=lekki=
ouch=lekko=średni=i=średni=

mierwotnó=moduł=odkształcenia=podbudowó=pomocniczej=mierzonó=płótą=o=średnicó=PM=cmI=powinien=bóć=większó=od=
RM=jmaK=
wagęszczenie=podbudowó=należó=uznać=za=prawidłoweI=gdó=stosunek=wtórnego=modułu=
n

odkształcenia= j b= do=pierwotnego=modułu=odkształcenia= jDb= jest=nie=większó=od=OIOK=

jb=
jb=

Y=OIO=

SKRK=wasadó=postępowania=z=wadliwie=wókonanómi=odcinkami=podbudowó=
SKRKNK kiewłaściwe=cechó=geometróczne=podbudowó=
tszóstkie=powierzchnie=podbudowóI=które=wókazują=większe=odchólenia=cech=geometrócznóch=od=określonóch=w=
punkcie=SK4I=powinnó=bóć=naprawioneK=tszelkie=naprawó=i=dodatkowe=badania=i=pomiaró=zostaną=wókonane=na=koszt=
tókonawcóK=
geżeli=szerokość=podbudowó=jest=mniejsza=od=szerokości=projektowanej=o=więcej=niż=R=cm=i=nie=zapewni=to=podparcia=
warstwom=wóżej=leżącómI=to=tókonawca=powinien=na=własnó=koszt=poszerzóć=podbudowę=przez=spulchnienie=warstwó=na=
pełną=grubośćI=do=połowó=szerokości=pasa=ruchu=Elub=pasa=postojowego=czó=utwardzonego=poboczaFI=dołożenie=materiału=i=
powtórne=zagęszczenieK=
SKRKOK kiewłaściwa=grubość=
ka=wszóstkich=powierzchniach=wadliwóch=pod=względem=grubościI=tókonawca=wókona=naprawę=podbudowóK=
mowierzchnie=powinnó=bóć=naprawione=przez=spulchnienie=lub=wóbranie=warstwó=na=odpowiednią=głębokośćI=zgodnie=z=decózją=
fnżónieraI=uzupełnione=nowóm=materiałem=o=odpowiednich=właściwościachI=wórównane=i=ponownie=zagęszczoneK=oobotó=te=
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tókonawca=wókona=na=własnó=kosztK=mo=wókonaniu=tóch=robót=nastąpi=ponownó=pomiar=i=ocena=grubości=warstwóK=hosztó=
poniesie=tókonawcaK=
SKRKPK kiewłaściwa=nośność=podbudowó=
=
geżeli=nośność=podbudowó=będzie=mniejsza=od=wómaganejI=to=tókonawca=wókona=wszelkie=robotó=niezbędne=do=
zapewnienia=wómaganej=nośnościI=zalecone=przez=fnżónieraK=
hosztó=tóch=dodatkowóch=robót=poniesie=tókonawca=podbudowó=tólko=wtedóI=gdó=zaniżenie=nośności=podbudowó=
wónikło=z=niewłaściwego=wókonania=robót=przez=tókonawcę=podbudowóK=
=
SK l_jf^o=ol_ÓT=
=
TKNK=lgólne=zasadó=obmiaru=robót=
=
lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=ppT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"K=
=
========
=
TKOK=gednostka=obmiarowa=
O
gednostką=obmiarową=jest=m =Emetr=kwadratowóF=wókonanej=podbudowó=z=tłucznia=kamiennegoK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
=
lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=ppT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"K=oobotó=uznaje=się=za=zgodne=z=
dokumentacją=projektowąI=ppT=i=wómaganiami=fnżónieraI=jeżeli=wszóstkie=pomiaró=i=badania=z=zachowaniem=tolerancji=wg=
pkt=S=dałó=wóniki=pozótówneK=
9K mlapT^t^=mŁ^TklŚCf=
=
9KNK lgólne=ustalenia=dotóczące=podstawó=płatności=
lgólne=ustalenia=dotóczące=podstawó=płatności=podano=w=ppT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"K=
=
9KOK Cena=jednostki=obmiarowej=
O
Cena=wókonania=N=m =podbudowó=tłuczniowej=obejmujeW=prace=
pomiarowe=i=robotó=przógotowawczeI=oznakowanie=robótI=przógotowanie=
podłożaI=
dostarczenie=materiałów=na=miejsce=wbudowaniaI=
rozłożenie=kruszówaI=
zagęszczenie=warstw=z=zaklinowaniemI=
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NMK mowbmfpY wtfĄwAkb
NMKNK kormy
NK= mkJ_JMSTN4JNO=
OK=
PK=
4K=
RK=

mkJ_JMSTN4JNR=
mkJ_JMSTN4JNS=
mkJ_JMSTN4JNU=
mkJ_JMSTN4JNV=

SK= mkJ_JMSTN4JOS=
TK= mkJ_JMSTN4J4O=
UK= mkJ_JNNNNO=
VK= mkJpJVSMOP=
NMK= _kJS4LUVPNJMO=
NNK= _kJSULUVPNJM4=

hruszówa=mineralneK=_adaniaK=lznaczanie=zawartości=
zanieczószczen=obcóch=
hruszówa=mineralneK=_adaniaK=lznaczanie=składu=ziarnowego=
hruszówa=mineralneK=_adaniaK=lznaczanie=kształtu=ziarn=
hruszówa=mineralneK=_adaniaK=lznaczanie=nasiąkliwości=
hruszówa=mineralneK=_adaniaK=lznaczanie=mrozoodporności=
metodą=bezpośrednią=
hruszówa=mineralneK=_adaniaK=lznaczanie=zawartości=
zanieczószczen=organicznóch=
hruszówa=mineralneK=_adaniaK=lznaczanie=ścieralności=w=bębnie=
ios=^ngeles=
hruszówo=mineralneK=hruszówo=łamane=do=nawierzchni=drogowóch=
honstrukcje=drogoweK=modbudowa=i=nawierzchnia=z=tłucznia=
kamiennego=
arogi=samochodoweK=lznaczanie=modułu=odkształcenia=
nawierzchni=podatnóch=i=podłoża=przez=obciążenie=płótą=
arogi=samochodoweK=momiar=równości=nawierzchni=planografem=i=
łatąK=

przeprowadzenie=pomiarów=i=badan=laboratorójnóch=określonóch=w=specófikacji=technicznejI=K=
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==

========

=
4ROPPOOOJN=

pT=OKNKT=
aKMRKMPKOP=

ol_lTv=t=w^hobpfb=aoÓdI=m^ohfkdÓt=f=CelakfhÓt=J=k^tfbowCekf^==
w=hlpThf=_orhltbg=_bTlkltbg=

=

NK= tpTĘm=
NKNK
mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem= niniejszej= pzczegółowej= ppecófikacji= Technicznej= są= wómagania= dotóczące= wókonania= i= odbioru= nawierzchni= z=
kształtek=betonowóchI=wibroprasowanchK=
NKOK

wakres=stosowania=ppT=
pzczegółowa= ppecófikacja= Techniczna= jest= stosowana= jako= aokument= mrzetargowó= i= hontraktowó= przó= zlecaniu= i=
realizacji=oobót=wómienionóch=w=pK=NKNK=
NKPK

wakres=robót=objętóch=ppT=
rstalenia= zawarte= w= niniejszej= specófikacji= dotóczą= zasad= prowadzenia= robót= związanóch= z= wókonówaniem=
nawierzchni=z=kształtek=betonowóch=wibroprasowanóch=grubości=U=cm=i=S=cm=na=podsópce=cementowoJpiaskowej=grK=P=cmK=
NK4K
lkreślenia=podstawowe=
=
NK4KNK _etonowa=kształtka=wibroprasowanaJ=kształtka=wótwarzana=z=betonu=metodą=wibroprasowaniaK=mrodukowana=jest=jako=
kształtka=jednowarstwowa=lub=w=dwóch=warstwach=połączonóch=ze=sobą=trwale=w=fazie=produkcjiK=
NK4KOK modsópka= J= warstwa= piasku= lub= mieszanki= cementowo= J= piaskowej= służąca= do= ułożenia= prefabrókatów= na= warstwie=
podbudowó=lub=na=podłożu=gruntowómK=
NK4KPK mozostałe= określenia= podstawowe= są= zgodne= z= obowiązującómiI= odpowiednimi= polskimi= normami= i= z= definicjami=
podanómi=w=ppT=ajKMMKMMKMM="tómagania=ogólne"K=
NKRK=
lgólne=wómagania=dotóczące=robót=
lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=ppT=ajKMMKMMKMM="tómagania=ogólne"K=
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OK= j^Tbof^Łv=
OKNK
lgólne=wómagania=dotóczące=materiałów=
lgólne=wómagania=dotóczące=materiałówI=ich=pozóskiwania=i=składowaniaI=podano=w=ppT=ajKMMKMMKMM="tómagania=
ogólne"K=
OKOK
hształtka=betonowa=J=wómagania=
=
OKOKNK ^probata=techniczna=
tarunkiem= dopuszczenia= do= stosowania= kształtki= betonowej= w= budownictwie= drogowóm= jest= posiadanie= aprobató=
technicznejK=
OKOKOK tógląd=zewnętrznó=
ptruktura=wórobu=powinna=bóć=zwartaI=bez=rósI=pęknięćI=plam=i=ubótkówK=
mowierzchnia= górna= kształtki= powinna= bóć= równa= i= szorstkaI= a= krawędzie= kostek= równe= i= prosteI= wklęśnięcia= nie=
powinnó=przekraczaćW=
J O=mmI=dla=kostek=o=grubości=Y=UM=mm=
OKOKPK hształtI=wómiaró=i=kolor=kształtki=betonowej=
ao=wókonania=nawierzchni=należó=zastosować=kształtkę=grubości=UM=mm=Tolerancje=
wómiarowe=wónosząW=
J na=długości=–=P=mmI=
J na=szerokościW=–=P=mmI=
J na=grubościW=–=R=mm=
holoró=kształtek=betonowóch=produkowanóch=aktualnie=w=kraju=toW=szaróI=ceglanóI=klinkierowóI=grafitowó=i=brązowóK=
OKOK4K tótrzómałość=na=ściskanie=
=
tótrzómałość=na=ściskanie=po=OU=dniach=Eśrednio=z=SJciu=kostekF=nie=powinna=bóć=mniejsza=niż=SM=jma=
aopuszczalna=najniższa=wótrzómałość=pojedónczej=kształtki=betonowej=nie=powinna=bóć=mniejsza=
=
niż=RM=jma=Ew=ocenie=statóstócznejI=co=najmniej=NM=kostekFK=

OKOKRK kasiąkliwość=
kasiąkliwość=kształtki=betonowej=powinna=odpowiadać=wómagam=om=normó=mkJ_JMSORM=i=wónosić=nie=więcej=niż=RBK=
OKOKSK ldporność=na=działanie=mrozu=
ldporność=kształtki=betonowej=na=działanie=mrozu=powinna=bóć=badana=zgodnie=z=wómaganiami=
mkJ_JMSORMK=
ldporność=na=działanie=mrozu=po=RM=cóklach=zamrażania=i=odmrażania=próbek=jest=wóstarczającaI=jeżeliW=
J próbka=nie=wókazuje=pęknięćI=
J strata=masó=nie=przekracza=RBI=
J obniżenie=wótrzómałości=na=ściskanie=w=stosunku=do=wótrzómałości=próbek=nie=zamrażanóch=nie=jest=większe=niż=OMBK=
OKOKTK Ścieralność=
Ścieralność= kształtki= betonowej= określona= na= tarczó= _oehmego= wg= mkJ_JM4NNN= powinna= wónosić= nie= więcej= niż= 4=
mmK=
OKPK=jateriałó=do=produkcji=kształtek=betonowóch=
OKPKNK Cement=
ao= produkcji= kształtki= betonowej= należó= stosować= cement= portlandzkiI= bez= dodatkówI= klasó= nie= niższej= niż= „POIR"K=
waleca=się=stosowanie=cementu=o=jasnóm=kolorzeK=Cement=powinien=odpowiadać=wómaganiom=mkJbkJNVTJNK=
OKPKOK hruszówo=
kależó=stosować=kruszówa=mineralne=odpowiadające=wómaganiom=mkJ_JMSTNOK=rziarnienie=kruszówa=powinno=bóć=
ustalone= w= recepcie= laboratorójnej= mieszanki= betonowejI= przó= założonóch= parametrach= wómaganóch= dla= produkowanego=
wórobuK=

53

lczószczalnia ścieków dla gminó kędza w miejscowości Ciechowice.

Specyfikacje wykonania i oTbioru roboty buTowlane
=

OKPKPK toda=
Właściwości= i= kontrola= wodó= stosowanej= do= produkcji= betonowóch= kształtek= betonowóch= powinnó= odpowiadać=
wómaganiom=wg=mkJ_JPOORMK=
OKPK4K aodatki=
ao=produkcji=kształtek=betonowóch=stosuje=się=dodatki=
zgodnie=z=receptą=laboratorójnąK=
mlastófikatoró=zapewniają=gotowóm=wórobom=większą=
większą=odporność=na=niskie=temperaturó=i=działanie=soliK=
ptosowane=barwniki=powinnó=zapewnić=kostce=trwałe=
nieorganiczneK=

w=postaci=plastófikatorów=i=barwnikówI=
wótrzómałośćI=mniejszą=nasiąkliwość=i=
zabarwienieK=mowinnó=to=bóć=barwniki=

PK= pmowĘT=
PKNK lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=
lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=ppT=ajKMMKMMKMMK="tómagania=ogólne"K=
PKOK pprzęt=do=wókonania=nawierzchni=z=kształtek=betonowóch=
jałe=powierzchnie=nawierzchni=z=kostki=brukowej=wókonuje=się=ręcznieK=
geśli= powierzchnie= są= dużeI= a= kształtki= betonowe= mają= jednolitó= kształt= i= kolorI= można= stosować= mechaniczne=
urządzenia= układająceK=rrządzenie=składa= się=z= wózka= i=chwótaka= sterowanego= hódraulicznieI=służącego= do= przenoszenia= z=
paletó= warstwó= kostek= na= miejsce= ich= ułożeniaK= rrządzenie= toI= po= skonczonóm= układaniu= kostekI= można= wókorzóstać= do=
wómiatania=piasku=w=szczelinó=zamocowanómi=do=chwótaka=szczotkamiK=ao=zagęszczenia=nawierzchni=stosuje=się=wibratoró=
płótowe=z=osłoną=z=tworzówa=sztucznegoK=
ao= wórównania= podsópki= z= piasku= można= stosować= mechaniczne= urządzenie= na= rolkachI= prowadzone= liniami= na=
szónie=lub=krawężnikachK=
=
4K= To^kpmloT=
4KNK=lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=
=
lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=ppT=ajKMMKMMKMMK="tómagania=ogólne"K=
4KOK=Transport=betonowóch=kształtek=betonowóch=
rformowane=w=czasie=produkcji=kształtki=betonowe=układane=są=warstwowo=na=palecieK=mo=uzóskaniu=wótrzómałości=
betonu=minK=MKT=oI=kostki=przewożone=są=na=stanowiskoI=gdzie=specjalne=urządzenie=pakuje=je=w=folię=i=spina=taśmą=stalowąI=co=
gwarantuje=transport=samochodami=w=nienaruszonóm=stanieK=
hształtki=betonowe=można=również=przewozić=samochodami=na=paletach=transportowóch=producentaK=
RK= tvhlk^kfb=ol_ÓT=
RKNK lgólne=zasadó=wókonania=robót=
lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=ppT=ajKMMKMMKMMK="tómagania=ogólne"K=
RKOK modłoże=
modłoże= pod= ułożenie= nawierzchni= z= kształtek= betonowóch= stanowi= podbudowa= z= piasku= wókonana= zgodnie= z= ppT=
aKl4KMOKMOK=oraz=podbudowa=z=tłucznia=kamiennego=wókonana=zgodnie=z=ppT=aKl4KM4KM4K=
modłoże= gruntowe= pod= nawierzchnię= powinno= bóć= przógotowane= zgodnie= z= wómogami= określonómi= w= ppT=
aKl4KMNKMN=
RKPK modbudowa=
oodzaj= podbudowó= przewidzianej= do= wókonania= pod= ułożenie= nawierzchni= z= kształtek= betonowóch= powinien= bóć=
zgodnó=z=aokumentacją=mrojektowąK=
RK4K lbramowanie=nawierzchni=
ao= obramowania= nawierzchni= z= kształtek= betonowóch= należó= stosowaćI= krawężniki= uliczne= betonowe= lub= obrzeża=
chodnikowe=betonowe=wg=_kJUMLSTTRJMPLM4K=
Tóp= zastosowanego= krawężnika= lub= obrzeżaI= oraz= sposób= jego= wbudowania= musi= bóć= zgodnó= z= aokumentacją=
mrojektowąK=
RKRK modsópka=
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ka=podsópkę=należó=stosować=piasekI=odpowiadającó=wómaganiom=mkJ_JMSTlO=i=cementK=drubość=podsópki=po=zagęszczeniu=
powinna=wónosić=P=cmK=modsópka=powinna=bóć=zwilżona=wodąI=zagęszczona=i=wóprofilowanaK=
RKSK rkładanie=nawierzchni=z=kształtek=betonowóch=
w= uwagi= na= różnorodność= kształtów= produkowanóch= kształtekI= możliwe= jest= ułożenie= dowolnego= wzoru= J= wcześniej=
ustalonego=w=aokumentacji=mrojektowej=i=zaakceptowanego=przez=hierownika=mrojektuK=
hształtki= układa= się= na= uprzednio= wókonanej= podbudowieI= na= podsópce= piaskowoJcementowej= w= taki= sposóbI= abó=
szczelinó= międzó= kostkami= wónosiłó= od= O= do= P= mmK= hształtkę= należó= układać= okK= NIR= cm= wóżej= od= projektowanej= niweletó=
nawierzchniI= gdóż= w= czasie= wibrowania= EubijaniaF= podsópka= ulega= zagęszczeniuK= hształtkę= należó= układać= tak= bó= wópełnić=
szczelnie=powierzchnię=ograniczoną=obramowaniemK=geśli=jest=to=niemożliwe=ze=względu=na=wómiaró= kostki=należó=ją=przóciąć=
na=wómiarK=
mo=ułożeniu=kształtkiI=szczelinó=należó=wópełnić=piaskiemI=a=następnie=zamieść=powierzchnię=ułożonóch=kostek=przó=
użóciu=szczotek=ręcznóch=lub=mechanicznóch=i=przóstąpić=do=ubijania=nawierzchniK=
ao= ubijania= ułożonej= nawierzchni= z= kształtek= betonowóch= stosuje= się= wibratoró= płótowe= z= osłoną= z= tworzówa=
sztucznego=dla=ochronó= kostek= przed=uszkodzeniem=i=zabrudzeniemK=tibrowanie= należó= prowadzić=od=krawędzi=powierzchni=
ubijanej=w=kierunku=środka=i=jednocześnie=w=kierunku=poprzecznóm=kształtekK=
ao=zagęszczania=nawierzchni=z=kształtek=betonowóch=nie=wolno=użówać=walcaK=mo=ubiciu=nawierzchni=należó=uzupełnić=
szczelinó=piaskiem=i=zamieść=nawierzchnięK=kawierzchnia=z=wópełnieniem=spoin=piaskiem=nie=wómaga=pielęgnacji=J=może=bóć=
zaraz=oddana=do=ruchuK=
SK= hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
SKNK=lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=
lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=ppT=ajKMMKMMKMMK="tómagania=ogólne"K=
SKOK=_adania=przed=przóstąpieniem=do=robót=
mrzed= przóstąpieniem= do= robótI= tókonawca= powinien= sprawdzićI= czó= producent= kształtek= betonowóch= posiada= atest= wórobu=
wg=pktK=OKOKN=niniejszej=ppTK=
kiezależnie= od= posiadanego= atestuI= tókonawca= powinien= żądać= od= producenta= wóników= bieżącóch= badan= wórobu= na=
ściskanieK= waleca= sięI= abó= do= badania= wótrzómałości= na= ściskanie= pobierać= S= próbek= EkształtekF= dziennie= Eprzó= produkcji=
dziennej=okK=SMM=mO=powierzchni=kształtek=ułożonóch=w=nawierzchniFK=
moza= tómI= przed= przóstąpieniem= do= robót= tókonawca= sprawdza= wórób= w= zakresie= wómagan= podanóch= w= pktK= OKOKO= i= OKOKP= i=
wóniki=badan=przedstawia=hierownikowi=mrojektu=do=akceptacjiK=
SKPK= _adania=w=czasie=robót=
SKPKNK pprawdzenie=podłoża=i=podbudowó=
pprawdzenie=podłoża=i=podbudowó=polega=na=stwierdzeniu=ich=zgodności=z=aokumentacją=mrojektową=i=odpowiednimi=
pTK=
SKPKOK pprawdzenie=podsópki=
pprawdzenie= podsópki= w= zakresie= grubości= i= wómaganóch= spadków= poprzecznóch= i= podłużnóch= polega= na=
stwierdzeniu=zgodności=z=dokumentacją=projektową=oraz=pkt=RKR=niniejszej=ppTK=
SKPKPK pprawdzenie=wókonania=nawierzchni=
pprawdzenie= prawidłowości= wókonania= nawierzchni= z= kształtek= betonowóch= polega= na= stwierdzeniu= zgodności=
wókonania=z=dokumentacją=projektową=oraz=wómaganiami=wg=pktK=RKS=niniejszej=ppTW=
J pomierzenie=szerokości=spoinI=
J sprawdzenie=prawidłowości=ubijania=EwibrowaniaFI=
J sprawdzenie=prawidłowości=wópełnienia=spoinI=
J sprawdzenieI=czó=przójętó=desen=EwzórF=i=kolor=nawierzchni=jest=zachowanóK=
SK4K= pprawdzenie=cech=geometrócznóch=nawierzchni=
SK4KNK kierówności=podłużne=
kierówności= podłużne= nawierzchni= mierzone= łatą= lub= plano= grafem= zgodnie= z= normą= _kJSULUVPNJM4= nie= powinnó=
przekraczać=MIU=cmK=
SK4KOK ppadki=poprzeczne=
ppadki=poprzeczne=nawierzchni=powinnó=bóć=zgodne=z=dokumentacją=projektową=z=tolerancją=–=
MIRBK=
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SK4KPK kiweleta=nawierzchni=
oóżnice=pomiędzó=rzędnómi=wókonanej=nawierzchni=i=rzędnómi=projektowanómi=nie=powinnó=przekraczać=–=N=cmK=
SK4K4K pzerokość=nawierzchni=
pzerokość=nawierzchni=nie=może=różnić=się=od=szerokości=projektowanej=o=tięcej=niż=–=R=cmK=
SK4KRK drubość=podsópki=
aopuszczalne=odchółki=od=projektowanej=grubości=podsópki=nie=powinnó=przekraczać=–=NIM=cmK=
SKRK= Częstotliwość=pomiarów=
Częstotliwość= pomiarów= dla= cech= geometrócznóch= nawierzchni= z= kształtek= betonowóchI= wómienionóch= w= pktK= SK4=
powinna=bóć=dostosowana=do=powierzchni=wókonanóch=robótK=
waleca=sięI=abó= pomiaró= cech=geometrócznóch=wómienionóch=w= pkt= SK4= bółó= przeprowadzone=nie=rzadziej=niż=O=razó=
na=NMM=mO=nawierzchni=i=w= punktach=charakteróstócznóch=dla=niweletó=lub=przekroju=poprzecznego=oraz=wszędzie=tamI=gdzie=
poleci=hierownik=mrojektuK=
TK l_jf^o=ol_ÓT=
TKNK=gednostka=obmiarowa=
gednostką=obmiarową=jest=mO=Emetr=kwadratowóF=wókonanej=nawierzchni=z=kształtek=betonowóchK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
UKNK=lgólne=zasadó=odbioru=robót=
lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=ppT=ajKMMKMMKMMK="tómagania=ogólne"K=
oobotó=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=dokumentacją=projektowąI=ppT=i=wómaganiami=hierownika=mrojektuI=jeżeli=
wszóstkie=pomiaró=i=badania=z=zachowaniem=tolerancji=według=pktK=S=dałó=wóniki=pozótówneK=
=
UKOK=ldbiór=robót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciu=
ldbiorowi=robót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciu=podlegająW=
J przógotowanie=podłożaI=
J wókonanie=podsópkiI=
wasadó=ich=odbioru=są=określone=w=ppT=ajKMMKMMKMMK="tómagania=ogólne"K=
VK= mlapT^t^=mŁ^TklŚCf=
Cena=wókonania=mO=Emetr=kwadratowóF=nawierzchni=z=wibroprasowanóch=kształtek=betonowóch=grubości=S=i=U=cm=
obejmujeW=
J prace=pomiarowe=i=robotó=przógotowawczeI=
J oznakowanie=robótI=
J przógotowanie=podłoża=Eewentualnie=podbudowóFI=
J dostarczenie=materiałówI=
J wókonanie=podsópkiI=
J ułożenie=i=ubicie=kostkiI=
J wópełnienie=spoinI=
J przeprowadzenie=badan=i=pomiarów=wómaganóch=w=specófikacji=technicznejI=
J= wókonanie=innóch=czónności=niezbędnóch=do=realizacji=oobót=objętóch=niniejszą=pTI=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąK=

NMK mowbmfpY wtfĄwAkb
kormó=
NK= mk=J=_JM4NNN=
OK= mkJ_JMSORM=
PK= mkJ_JMSTNO=
4K= mkJbkJNVTJN=

jateriałó=kamienneK=lznaczenie=ścieralności=na=tarczó=_oehmego=
_eton=zwókłó=
hruszówa=mineralne=do=betonu=zwókłego=
CementK=Część=NW=pkładI=wómagania=i=króteria=zgodności=dotóczące=cementu=
powszechnego=użótku=

RK=
SK=

mkJ_JPOORM=
_kJUMLSTTRJMPLM4=

jateriałó=budowlaneK=toda=do=betonów=i=zapraw=
mrefabrókató=budowlane=z=betonuK=blementó=nawierzchni=drógI=ulicI=parkingów=i=
torowisk=tramwajowóchK=hrawężniki=i=obrzeża=

TK=
UK=

_kJSULUVPNJMN=
_kJSULUVP=NJM4=

arogi=samochodoweK=lznaczenie=wskaźnika=piaskowego=
arogi=samochodoweK=momiar=równości=nawierzchni=planografem=i=łatąK=
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=
4ROPO4RMJN=====pT=OKNKU=======lp^awbkfb=tmrpTÓt=
=
NK= tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=wpustów=kanalizacji=
deszczowej=na=drodzeK=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmują=wókonanie=
wszóstkich=wpustów=w=drodzeK=
OK j^Tbof^Łv=
=
J kompletne=odwodnienia=linioweI=tjK=korótka=wraz=z=kratkami=zamókającómi=EnpK=„^co=drain"F=
J wpustó=uliczne=
PK pmowĘT=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcóK=
4K To^kpmloT=
moszczególne=elementó=powinnó=bóć=dostarczane=na=budowę=w=opakowaniachI=zabezpieczone=na=czas=transportu=
przed=przesuwaniem=i=uszkodzeniami=mechanicznómiK=
RK tvhlk^kfb=ol_ÓT=
mrzed=osadzeniem=wpustów=należó=zakonczóć=wszóstkie=prace=związane=z=wókonaniem=warstwW=podsópki=z=piasku=
gruboziarnistegoI=podbudowó=z=tłucznia=kamiennego=oraz=podsópki=cementowoJpiaskowejK=
drubości=tóch=warstw=należó=dobrać=takI=abó=górna=powierzchnia=kratki=korótek=odwadniającóch=po=zakończeniu=
wszóstkich=prac=znajdowała=się=okK=MIRcm=J=NIMcm=niżej=od=powierzchni=kostki=wokółK=
holejność=wókonania=pracW=
J osadzenie=korótek=odwadniającóch=z=jednoczesnóm=podłączeniem=do=przókanalików=kanalizacji=deszczowejX=
J sprawdzenie=poprawności=ułożenia=Epomiaró=wósokościoweFX=
J stabilizacja=boczna=poprzez=ułożenie=wokół=korótka=wszóstkich=kostek=betonowóchX=
J montaż=kratek=zamókającóchX=
J zagęszczenie=powierzchni=i=uszczelnienie=piaskiem=
tómiaró=konstrukcji=powinnó=bóć=zgodne=z=aokumentacją=mrojektowąK=Jszczegółowe=
wómiaró=przedstawiono=na=rósunkac h=konstrukcójnóchJ=
SK hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
SKNK=hontrola=jakości=oobót=dla=wszóstkich=oobót=polega=na=sprawdzeniuW=
J zgodności=zakończonóch=robót=z=dokumentacją=projektowąX=
TK l_jf^o=ol_ÓT=
gednostką=obmiarową=jest=m=Emetr=bieżącóF=gotowego=odwodnienia=liniowegoK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
UKNK===ldbiór=oobót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciuK=
oobotó=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=jeżeli=wszóstkie=wóniki=badan=
przeprowadzonóch=przó=odbiorach=okazałó=się=zgodne=z=wómogamiK=
t= przópadku= niezgodności= choć= jednego= elementu= robót= z= wómaganiamiI= robotó= uznaje= się= za= niezgodne= z= aokumentacją=
mrojektową=i=tókonawca=zobowiązanó=jest=do=ich=poprawó=na=własnó=kosztK=
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=
4ROPPOVMJU=

pT=OKNKV=
aKMTKMOKMN=

lwk^hlt^kfb=mflkltb=

=

NK= tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=szczegółowej=specófikacji=technicznej=EppTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=
oznakowania=pionowegoK=
NKOK wakres=stosowania=ppT=
ppT=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=wómienionóch=w=pktKNKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=ppT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=dotóczą=wókonania=oznakowania=
pionowego=na=wójeździe=z=parkingu=po=wókonaniu=przebudowó=nawierzchniK=
NK4K lkreślenia=podstawowe=
=
NK4KNK wnak=pionowó=J=znak=wókonanó=w=postaci=tarczó=lub=tablicó=z=napisami=albo=sómbolamiI=zwókle=umieszczonó=na=
konstrukcji=wsporczejK=
NK4KOK Tarcza= znaku= J= element= konstrukcójnóI= na= powierzchni= którego= umieszczana= jest= treść= znakuK= Tarcza= może= bóć=
wókonana=z=różnóch=materiałów=Estal=obustronnie=cónkowanaI=aluminiumFK=
NK4KPK iico=znaku=J=przednia=część=znakuI=służąca=do=podania=treści=znakuK=iico=znaku=wókonuje=się=jako=oklejane=folią=
odblaskową=fllJciej=generacjiK=
NK4K4K wnak=drogowó=odblaskowó= J=znakI=którego=lico=wókazuje=właściwości=odblaskowe=Ewókonane=jest=z=materiału=o=odbiciu=
powrotnóm=J=współdrożnómFK=
NK4KRK honstrukcja=wsporcza=znaku=J=słup=EsłupóFI=wósięgnikI=wspornik=itpKI=na=któróm=zamocowana=jest=tarcza=znakuI=wraz=z=
elementami=służącómi=do=przómocowania=tarczó=EśrubóI=zaciski=itpKFK=
NK4KSK wnak=nowó=J=znak=użótkowanó=Eustawionó=na=drodzeF=lub=magazónowanó=w=okresie=do=P=miesięcó=od=dató=produkcjiK=
NK4KTK wnak=użótkowanó=J=znak=ustawionó=na=drodze=lub=magazónowanó=przez=okres=dłuższó=niż=P=miesiące=od=dató=produkcjiK=
NK4K8K mozostałe=określenia=podstawowe=są=zgodne=z=obowiązującómiI=odpowiednimi=polskimi=normami=i=z=definicjami=
podanómi=w=ppT=ajKMMKMMKMMK=„tómagania=lgólne"K=
NKRK=lgólne=wómagania=dotóczące=robót=
lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=ppT=ajKMMKMMKMMK=„tómagania=lgólne"K=
OK= j^Tbof^Łv=
OKNK lgólne=wómagania=dotóczące=materiałów=
lgólne=wómagania=dotóczące=materiałówI=ich=pozóskiwania=i=składowania=podano=w=ppT=ajKMMKMMKMM=„tómagania=
lgólne"K=
OKOK ^probata=techniczna=dla=materiałów=
hażdó=materiał=do=wókonania=pionowego=znaku=drogowegoI=na=któró=nie=ma=normóI=musi=posiadać=aprobatę=
techniczną=wódaną=przez=uprawnioną=jednostkęK=wnaki=drogowe=powinnó=mieć=certófikat=bezpieczeństwa=Eznak="_"F=nadanó=
przez=uprawnioną=jednostkęK=tómagane=jest=stosowanie=znaków=i=tablic=z=konstrukcjami=wsporczómi=wótwórcóI=któró=posiada=
świadectwo=kwalifikacójne=na=kompleksowe=wókonanie=pionowego=oznakowania=dróg=wódane=przez=f_aij=tarszawaK=
OKPK jateriałó=stosowane=do=fundamentów=znaków=
cundamentó=dla=zamocowania=konstrukcji=wsporczóch=znaków=mogą=bóć=wókonówane=jakoW=prefabrókató=betonoweI=z=betonu=
wókonówanego="na=mokro"I=
z=betonu=zbrojonegoI=
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inne=rozwiązania=zaakceptowane=przez=hierownika=hontraktuK=ka=fundamentó=
znaków=stosuje=się=beton=klasó=nie=niższej=niż=_JOMK=
OKPKNK=Cement=
Cement=stosowanó=do=betonu=powinien=bóć=cementem=portlandzkim=klasó=POIRI=odpowiadającó=wómaganiom=mkJ_JNVTMNK=
OKPKOK=hruszówo=
hruszówo=stosowane=do=betonu=powinno=odpowiadać=wómaganiom=mkJ_JMSTNOK=waleca=się=stosowanie=kruszówa=o=marce=
nie=niższej=niż=klasa=betonuK=
=
OKPKPK=toda=
toda=do=betonu=powinna=bóć=„odmianó=N"=zgodnie=z=wómaganiami=normó=mkJ_JPOORMK=
OKPK4K aomieszki=chemiczne=
aomieszki=chemiczne=do=betonu=powinnó=bóć=stosowaneI=jeśli=przewidują=je=wskazania=hierownika=hontraktuK=
aomieszki=chemiczne=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=mkJ_JOPMNMK=
t=betonie=niezbrojonóm=zaleca=się=stosować=domieszki=napowietrzająceI=a=w=betonie=zbrojonóm=dodatkowo=
domieszki=uplastóczniające=lub=upłónniająceK=
OKPKRK mrętó=zbrojenia=
===========mrętó=zbrojenia=w=fundamentach=z=betonu=zbrojonego=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=mkJ_JMSORNK=
=
OK4K=honstrukcje=wsporcze=
OK4KNK=lgólne=charakteróstóki=konstrukcji=
honstrukcje=wsporcze=znaków=pionowóch=należó=wókonać=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=a=w=przópadku=braku=
wóstarczającóch=ustaleńI=zgodnie=z=propozócją=tókonawcó=zaakceptowaną=przez=hierownika=hontraktuK=
honstrukcje=wsporcze=można=wókonać=z=ocónkowanóch=rurI=zaakceptowanóch=przez=hierownika=hontraktuK=
tómiaró=i=najważniejsze=charakteróstóki=elementów=konstrukcji=wsporczej=z=rur=podano=w=tablicó=NK=
Tablica=NK=ouró=stalowe=okrągłe=bez=szwu=walcowane=na=gorąco=wg=mkJeJT4ONV=___________________________________==
średnica=
zewnętrzna=
mm=
44IR=
4UIP=
RNIM=
R4IM=
RTIM=
SMIP=
SPIR=
TMIM=
TSIN=
UOIR=
UUIV=
NMNIS=
NMOIM=
NMUIM=
NN4IM=
NN4IP=
NONIM=

drubość ścianki=
mm=
od=OIS=do=NNIM=
od=OIS=do=NNIM=
od=OIS=do=NOIR=
od=OIS=do=N4IO=
od=OIV=do=N4IO=
od=OIV=do=N4IO=
od=OIV=do=NSIM=
od=OIV=do=NSIM=
od=OIV=do=OMIM=
od=PIO=do=OMIM=
od=PIO=do=P4IM=
od=PIS=do=OMIM=
od=4IM=do=NOIM=
od=PIS=do=OMIM=
od=4IM=do=N4IM=
od=PIS=do=OMIM=
od=4IM=do=NSIM=

=

jasa=N=m=kgLm= aopuszczalne=odchółki=zewnętrznej=ścianki=
średnicó=
grubości=
=
=
od=OISV=do=VIMV=
=
=
od=OIVP=do=NMIMN=
=
=
od=PINM=do=NNIV=
=
=
od=PIPM=do=NPIV=
=
=
od=PIUT=do=NRIM=
=
=
od=4INN=do=NSIN=
=
=
od=4IPP=do=NUIT=
=
=
od=4IUM=do=ONIP=
=
=
od=RIO4=do=OTIT=
–=NIORB=
–=NIRB=
od=SIOS=do=PMIU=
=
=
od=SITS=do=P4IM=
=
=
od=UITM=do=4MIO=
=
=
od=VIST=do=OSIS=
=
=
od=VIOT=do=4PI4=
=
=
od=NMIV=do=P4IR=
=
=
od=VIUP=do=4SIR=
=
=
od=NNIR=do=4NI4=
=
=

OK4KOK=ouró=
========
ouró=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=mkJeJT4ONVI=mkJeJT4OOM=lub=innej=normó=zaakceptowanej=
przez=hierownika=hontraktuK==
mowierzchnia= zewnętrzna= i= wewnętrzna= rur= nie= powinna= wókazówać= wad= w= postaci= łusekI= pęknięćI= zwalcowań= i=
naderwańK=aopuszczalne=są=nieznaczne=nierównościI=pojedóncze=rósó=wónikające=z=procesu=wótwarzaniaI=mieszczące=się=w=
granicach=dopuszczalnóch=odchółek=wómiarowóchK=
hońce=rur=powinnó=bóć=obcięte=równo=i=prostopadle=do=osi=ruróK=
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możądane=jestI=abó=ruró=bółó=dostarczane=o=długościachW=
J dokładnóchI=zgodnóch=z=zamówieniemX=z=dopuszczalną=odchółką=–=NM=mmI=
J wielokrotnóch=w=stosunku=do=zamówionóch=długości=dokładnóch=poniżej=P=m=z=naddatkiem=R=mm=na=każde=cięcie=i=z=
dopuszczalną=odchółką=dla=całej=długości=
J wielokrotnejI=jak=dla=długości=dokładnóchK=
ouró=powinnó=bóć=prosteK=aopuszczalna=miejscowa=krzówizna=nie=powinna=przekraczać=NIR=mm=na=N=m=długości=ruróK=
ouró=powinnó=bóć=wókonane=ze=stali=w=gatunkach=dopuszczonóch=przez=normó=Eo=RRI=o=SRINUdO^FW=mkJeJU4MOPJMTI=
mkJeJU4MNUI=mkJeJU4MNVI=mkJeJU4MPMJMO=lub=inne=normóK=
ao=ocónkowania=rur=stosuje=się=gatunek=cónku=oaf=według=mkJeJUOOMMK=
ouró=powinnó=bóć=dostarczone=bez=opakowania=w=wiązkach=lub=luzem=względnie=w=opakowaniu=uzgodnionóm=z=
wamawiającómK=ouró=powinnó=bóć=cechowane=indówidualnie=Edotóczó=średnic=PNIU=mm=i=większóch=i=grubości=ścianek=PIO=mm=i=
większóchF=lub=na=przówieszkach=metalowóch=Edotóczó=średnic=i=grubości=mniejszóch=od=wóżej=wómienionóchFK=Cechowanie=na=
rurze=lub=przówieszce=powinno=co=najmniej=obejmowaćW=znak=wótwórcóI=znak=stali=i=numer=wótopuK=
OK4KPK mowłoki=metalizacójne=cónkowe=
t=przópadku=zastosowania=powłoki=metalizacójnej=cónkowej=na=konstrukcjach=stalowóchI=powinna=ona=bóć=z=cónku=o=
czóstości=nie=mniejszej=niż=VVIR=B=i=odpowiadać=wómaganiom=_kJUVLNMTSJMOK=jinimalna=grubość=powłoki=cónkowej=powinna=
wónosić=OMM=umK=
mowierzchnia=powłoki=powinna=bóć=jednorodna=pod=względem=ziarnistościK=kie=może=ona=wókazówać=
widocznóch=wad=jak=rósóI=pęknięciaI=pęcherze=lub=odstawanie=powłoki=od=podłożaK=
OK4K4K dwarancja=producenta=lub=dostawcó=na=konstrukcję=wsporczą=
mroducent=lub=dostawca=każdej=konstrukcji=wsporczejI=a=w=przópadku=znaków=umieszczanóch=na=innóch=obiektach=
lub=konstrukcjach=Ewiaduktó=nad=drogąI=kładki=dla=pieszóchI=słupó=latarń=itpKFI=także=elementów=służącóch=do=zamocowania=
znaków=na=tóm=obiekcie=lub=konstrukcjiI=obowiązanó=jest=do=wódania=gwarancji=na=okres=trwałości=znaku=uzgodnionó=z=
odbiorcąK=mrzedmiotem=gwarancji=są=właściwości=techniczne=konstrukcji=wsporczej=lub=elementów=mocującóch=oraz=trwałość=
zabezpieczenia=przeciwkorozójnegoK=
t=przópadku=słupków=znaków=pionowóch=ostrzegawczóchI=zakazuI=nakazu=i=informacójnóch=o=standardowóch=
wómiarach=oraz=w=przópadku=elementówI=służącóch=do=zamocowania=znaków=do=innóch=obiektów=lub=konstrukcji=J=gwarancja=
może=bóć=wódana=dla=partii=dostawóK=t=przópadku=konstrukcji=wsporczej=dla=znaków=drogowóch=bramowóch=i=wósięgnikowóch=
gwarancja=jest=wóstawiana=indówidualnie=dla=każdej=konstrukcji=wsporczejK=
OKRK=Tarcza=znaku=
OKRKNK Trwałość=materiałów=na=wpłówó=zewnętrzne=
jateriałó=użóte=na=lico=i=tarczę=znaku=oraz=połączenie=lica=znaku=z=tarczą=znakuI=a=także=sposób=wókończenia=znakuI=
muszą=wókazówać=pełną=odporność=na=oddziałówanie=światłaI=zmian=temperaturóI=wpłówó=atmosferóczne=i=wóstępujące=w=
normalnóch=warunkach=oddziałówania=chemiczne=Ew=tóm=korozję=elektrochemicznąF=J=przez=całó=czas=trwałości=znakuI=
określonó=przez=wótwórcę=lub=dostawcęK=
OKRKOK tarunki=gwarancójne=producenta=lub=dostawcó=znaku=
mroducent= lub= dostawca= znaku= obowiązanó= jest= przó= dostawie= określićI= uzgodnioną= z= odbiorcąI= trwałość= znaku= oraz=
warunki=gwarancójne=dla=znakuI=a=także=udostępnić=na=żóczenie=odbiorcóW=
a) instrukcję=montażu=znakuI=
b) dane=szczegółowe=o=ewentualnóch=ograniczeniach=w=stosowaniu=znakuI=
c) instrukcję=utrzómania=znakuK=
OKRKPK=jateriałó=do=wókonania=tarczó=znaku=
jateriałami=stosowanómi=do=wókonania=tarczó=znaku=drogowego=jest=blacha=z=aluminium=lub=stopów=z=aluminiumK=
=
=====

OKRK4K Tarcza=znaku=z=blachó=aluminiowej=
_lacha=z=aluminium=lub=stopów=aluminium=powinna=bóć=odporna=na=korozję=w=warunkach=zasoleniaK=tómagane=
grubościW=
J z=blachó=z=aluminium=dla=tarcz=znaków=wzmocnionóch=przetłoczeniami=lub=osadzonóch=w=ramach=J=co=najmniej=NIR=mmI=
J z=blachó=z=aluminium=dla=tarcz=płaskich=co=najmniej=OIM=mmK=
mowierzchnie=tarczó=nie=przókróte=folią=lub=farbami=powinnó=bóć=zabezpieczone=przed=korozją=przó=zastosowaniu=
farbó=ochronnej=lub=powłoki=z=tworzów=sztucznóchK=
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tótrzómałość=dla=tarcz=z=aluminium=i=stopów=z=aluminium=powinna=wónosićW=
J dla=tarcz=wzmocnionóch=przetłoczeniem=lub=osadzonóch=w=ramach=J=co=najmniej=NRR=jmaI=
J dla=tarcz=płaskich=J=co=najmniej=OMM=jmaK=
ptosuje=się=tarcze=znaków=z=krawędziami=podwójnie=giętómi=lub=oprawiane=w=ramkęK=
OKRKRK tarunki=wókonania=tarczó=znaku=
Tarcza=znaku=musi=bóć=równa=i=gładka=J=bez=odkształceń=płaszczóznó=znakuI=w=tóm=pofałdowańI=wgięćI=lokalnóch=
wgnieceń=lub=nierówności=itpK=ldchólenie=płaszczóznó=tarczó=znaku=EzwichrowanieI=pofałdowanie=itpKF=nie=może=wónosić=więcej=
niż=NIR=B=największego=wómiaru=znakuK=
hrawędzie=tarczó=znaku=muszą=bóć=równe=i=nieostreK=wniekształcenia=krawędzi=tarczó=znakuI=pozostałe=po=tłoczeniu=
lub=innóch=procesach=technologicznóchI=któróm=tarcza=ta=bóła=poddanaI=muszą=bóć=usunięteK=
Tarcze=znaków=drogowóch=składanóch=mogą=bóć=wókonane=z=modułowóch=kształtowników=aluminiowóch=lub=
odpowiednio=ukształtowanóch=segmentów=stalowóchK=
OKSK=wnaki=odblaskowe=
OKSKNK tómagania=dotóczące=powierzchni=odblaskowej=
wnaki=drogowe=odblaskowe=wókonuje=się=przez=oklejenie=tarczó=znaku=materiałem=odblaskowóm=fffJciej=generacji=
posiadającóm=odpowiednią=aprobatę=technicznąK=tłaściwości=folii=odblaskowej=Eodbijającej=powrotnieF=powinnó=spełniać=
wómagania=określone=w=aprobacie=technicznejK=hierownik=hontraktu=w=porozumieniu=z=organem=zarządzającóm=ruchem=może=
dopuścić=stosowanie=znaków=pokrótóch=folią=odblaskową=llJgiej=generacji=dla=niektóróch=znaków=przewidzianóch=w=
aokumentacji=mrojektowejK=
OKSKOK tómagania=jakościowe=znaku=odblaskowego=
colie=odblaskowe=użóte=do=wókonania=lica=znaku=powinnó=wókazówać=pełne=związanie=z=tarczą=znaku=przez=całó=
okres=wómaganej=trwałości=znakuK=kiedopuszczalne=są=lokalne=niedoklejeniaI=odklejaniaI=złuszczenia=lub=odstawanie=folii=na=
krawędziach=tarczó=znaku=oraz=na=jego=powierzchniK=
pposób=połączenia=folii=z=powierzchnią=tarczó=znaku=powinien=uniemożliwiać=jej=odłączenie=od=tarczó=bez=jej=
zniszczeniaK=
mrzó=malowaniu=lub=klejeniu=sómboli=lub=obrzeżó=znaków=na=folii=odblaskowejI=technologia=malowania=lub=klejenia=
oraz=stosowane=w=tóm=celu=materiałó=powinnó=bóć=uzgodnione=z=producentem=foliiK=
lkres=trwałości=znaku=wókonanego=przó=użóciu=folii=odblaskowóch=powinien=wónosić=nie=mniej=niż=NM=latI=w=zależności=
od=rodzaju=materiałuK=
mowierzchnia=lica=znaku=powinna=bóć=równa=i=gładkaI=nie=mogą=na=niej=wóstępować=lokalne=nierówności=i=
pofałdowaniaK=kiedopuszczalne=jest=wóstępowanie=jakichkolwiek=ognisk=korozjiI=zarówno=na=powierzchni=jak=i=na=obrzeżach=
tarczó=znakuK=
aokładność=rósunku=znaku=powinna=bóć=takaI=abó=wadó=konturów=znakuI=które=mogą=powstać=przó=nanoszeniu=farbó=
na=odblaskową=powierzchnię=znakuI=nie=bółó=większe=niżW=
J
O=mm=dla=znaków=małóch=i=średnichI=
J
P=mm=dla=znaków=dużóch=i=wielkichK=
wacieki=powstałe=przó=nanoszeniu=farbó=na=odblaskową=część=znaku=nie=powinnó=bóć=większe=w=każdóm=kierunku=niżW=
J
O=mm=dla=znaków=małóch=i=średnichI=
J
P=mm=dla=znaków=dużóch=i=wielkichK=
t=znakach=nowóch=na=każdóm=z=fragmentów=powierzchni=znaku=o=wómiarach=4=x=4=cm=nie=może=wóstępować=więcej=
niż=MIT=lokalnóch=usterek=EzałamaniaI=pęcherzókiF=o=wómiarach=nie=większóch=niż=N=mm=w=każdóm=kierunkuK=kiedopuszczalne=
jest=wóstępowanie=jakichkolwiek=zarósowań=powierzchni=znakuK=
t=znakach=użótkowanóch=na=każdóm=z=fragmentów=powierzchni=znaku=o=wómiarach=4=x=4=cm=dopuszcza=się=do=O=
usterek=jak=wóżejI=o=wómiarach=nie=większóch=niż=N=mm=w=każdóm=kierunkuK=ka=powierzchni=tej=dopuszcza=się=do=P=zarósowań=
o=szerokości=nie=większej=niż=MIU=mm=i=całkowitej=długości=nie=większej=niż=NM=cmK=ka=całkowitej=długości=znaku=dopuszcza=się=
nie=więcej=niż=R=rós=szerokości=nie=
=
========
większej=niż=MIU=mm=i=długości=przekraczającej=NM=cm=J=pod=warunkiemI=że=zarósowania=te=nie=zniekształcają=treści=znakuK=
O
t=znakach=użOótkowanóch=dopuszcza=się=również=lokalne=uszkodzenie=folii=o=powierzchni=nie=przekraczającej=S=mm =
każde=J=w=liczbie=nie=większej=niż=pięć=na=powierzchni=znaku=małego=lub=średniegoI=oraz=o=powierzchni=nie=przekraczającej=U=
O
mm =każde=J=w=liczbie=nie=większej=niż=U=na=każdóm=z=fragmentów=powierzchni=znaku=dużego=lub=wielkiego=Ewłączając=znaki=
informacójneF=o=wómiarach=NOMM=x=NOMM=mmK=
rszkodzenia=folii=nie=mogą=zniekształcać=treści=znaku=J=w=przópadku=wóstępowania=takiego=zniekształcenia=znak=
musi=bóć=bezzwłocznie=wómienionóK=
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t=znakach=nowóch=niedopuszczalne=jest=wóstępowanie=jakichkolwiek=rósI=sięgającóch=przez=warstwę=folii=do=
powierzchni=tarczó=znakuK=t=znakach=użótkowanóch=istnienie=takich=rós=jest=dopuszczalne=pod=warunkiemI=że=wóstępujące=w=
ich=otoczeniu=ogniska=korozójne=nie=przekroczą=wielkości=określonóch=poniżejK=
t=znakach=użótkowanóch=dopuszczalne=jest=wóstępowanie=po=wómaganóm=okresie=gwarancójnómI=co=najwóżej=
dwóch=lokalnóch=ognisk=korozji=o=wómiarach=nie=przekraczającóch=OIM=mm=w=każdóm=kierunku=na=powierzchni=każdego=z=
fragmentów=znaku=o=wómiarach=4=x=4=cmK=t=znakach=nowóch=oraz=w=znakach=znajdującóch=się=w=okresie=wómaganej=
gwarancji=żadna=korozja=tarczó=znaku=nie=może=wóstępowaćK=
tómagana=jest=taka=wótrzómałość=połączenia=folii=odblaskowej=z=tarczą=znakuI=bó=po=zgięciu=tarczó=o=VM°=przó=
promieniu=łuku=zgięcia=do=NM=mm=w=żadnóm=miejscu=nie=uległo=ono=zniszczeniuK=
Tólna=strona=tarczó=znaków=odblaskowóch=musi=bóć=zabezpieczona=matową=farbą=nieodblaskową=barwó=ciemnoJ
szarej=Eszarej=naturalnejF=o=współczónniku=luminancji=MIMU=do=MINM=J=według=wzorca=stanowiącego=załącznik=do=„fnstrukcji=o=
znakach=drogowóch=pionowóch"K=drubość=powłoki=farbó=nie=może=bóć=mniejsza=od=OM=umK=ddó=tarcza=znaku=jest=wókonana=z=
aluminium=lub=ze=stali=cónkowanej=ogniowo=i=cónkowanie=to=jest=wókonówane=po=ukształtowaniu=tarczó=J=jej=krawędzie=mogą=
pozostać=niezabezpieczone=farbą=ochronnąK=
OKTK jateriałó=do=montażu=znaków=
tszóstkie=ocónkowane=łączniki=metalowe=przewidówane=do=mocowania=międzó=sobą=elementów=konstrukcji=
wsporczóch=znaków=jak=śrubóI=listwóI=wkrętóI=nakrętki=itpK=powinnó=bóć=czósteI=gładkieI=bez=pęknięćI=naderwańI=rozwarstwień=i=
wópukłóch=karbówK=
Łączniki=mogą=bóć=dostarczane=w=pudełkach=tekturowóchI=pojemnikach=blaszanóch=lub=paletachI=w=zależności=od=ich=
wielkościK=
OK8K mrzechowówanie=i=składowanie=materiałów=
Cement= stosowanó= do= wókonania= fundamentów= dla= pionowóch= znaków= drogowóch= powinien= bóć= przechowówanó=
zgodnie=z=_kJUULSTPNJMUK=
hruszówo=do=betonu=należó=przechowówać=w=warunkach=zabezpieczającóch=je=przed=
zanieczószczeniem=oraz=zmieszaniem=z=kruszówami=innóch=klasK=
mrefabrókató= betonowe= powinnó= bóć= składowane= na= wórównanómI= utwardzonóm= i= odwodnionóm= podłożuK=
mrefabrókató=należó=układać=na=podkładach=z=zachowaniem=prześwitu=minimum=NM=cm=międzó=podłożem=a=prefabrókatemK=
wnaki=powinnó=bóć=przechowówane=w=pomieszczeniach=suchóchI=z=dala=od=materiałów=powodującóch=korozję=i=w=
warunkach=zabezpieczającóch=przed=uszkodzeniamiK=
PK=pmowĘT=
PKNK Użówanó= sprzęt= powinien= bóć= zgodnó= z= ofertą= tókonawcóI= mwg= i= warunkami= określonómi= w= ppT= ajKMMKMMKMMK=
„tómagania=lgólne"I=pK=PK=
PKOK pprzęt=do=wókonania=oznakowania=pionowego=
tókonawca=przóstępującó=do=wókonania=oznakowania=pionowego=powinien=wókazać=się=możliwością=korzóstania=z=
następującego=sprzętu=określonego=w=mwgW=
P
koparek=kołowóchI=npK=MINR=m I=
ewentualnie=wiertnic=do=wókonówania=dołów=pod=słupki=w=gruncie=spoistómI=
betoniarek=przewoźnóch=do=wókonówania=fundamentów=betonowóch=„na=mokro"I=
środków=transportowóch=do=przewozu=materiałówI=
przewoźnóch=zbiorników=na=wodęI=
niezbędnego=sprzętu=pomocniczegoK=
4K=To^kpmloT=
4KNK=lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=
lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=ppT=ajKMMKMMKMMK=„tómagania=lgólne"K=
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=
4KOK=Transport=materiałów=do=pionowego=oznakowania=dróg=
Transport=cementu=powinien=odbówać=się=zgodnie=z=_kJUULSTPNJMUK=
Transport=kruszówa=powinien=odbówać=się=zgodnie=z=mkJ_JMSTNOK=
mrefabrókató= betonowe= J= do= zamocowania= konstrukcji= wsporczóch= znakówI= powinnó= bóć= przewożone= środkami=
transportowómi= w= warunkach= zabezpieczającóch= je= przed= uszkodzeniamiK= oozmieszczenie= prefabrókatów= na= środkach=
transportu=powinno=bóć=sómetróczneK=
Transport=znakówI=konstrukcji=wsporczóch=i=sprzętu=EuchwótóI=śrubóI=nakrętki=itpKF=powinien=się=odbówać środkami=
transportowómi=w=sposób=uniemożliwiającó=ich=przesuwanie=się=w=czasie=transportu=i=uszkadzanieK=
RK=tvhlk^kfb=ol_ÓT=
RKNK lgólne=zasadó=wókonówania=oobót=
lgólne=zasadó=wókonówania=oobót=podano=w=ppT=ajKMMKMMKMMK=„tómagania=lgólne"K=
RKOK oobotó=przógotowawcze=
mrzed=przóstąpieniem=do=oobót=należó=wóznaczóćW=
J
lokalizację=znakuI=tjK=jego=pikietaż=oraz=odległość=od=krawędzi=jezdniI=krawędzi=pobocza=umocnionego=lub=pasa=
awarójnego=postojuI=
J
wósokość=zamocowania=znaku=na=konstrukcji=wsporczejK=
munktó=stabilizujące=miejsca=ustawienia=znaków=należó=zabezpieczóć=w=taki=sposóbI=abó=w=czasie=
trwania=i=odbioru=oobót=istniała=możliwość=sprawdzenia=lokalizacji=znakówK=
iokalizacja=i=wósokość=zamocowania=znaku=powinnó=bóć=zgodne=z=aokumentacją=mrojektowąK=
RKPK tókonanie=wókopów=i=fundamentów=dla=konstrukcji=wsporczóch=znaków=
pposób=wókonania=wókopu=pod=fundament=znaku=pionowego=powinien=bóć=dostosowanó=do=głębokości=wókopuI=
rodzaju=gruntu=i=posiadanego=sprzętuK=tómiaró=wókopu=powinnó=bóć=zgodne=z=aokumentacją=mrojektową=lub=wskazaniami=
hierownika=hontraktuK=
tókopó=fundamentowe=powinnó=bóć=wókonane=w=takim=okresieI=abó=po=ich=zakończeniu=można=bóło=przóstąpić=
natóchmiast=do=wókonania=w=nich=oobót=fundamentowóchK=
RKPKNK mrefabrókató=betonowe=
ano=wókopu=przed=ułożeniem=prefabrókatu=należó=wórównać=i=zagęścićK=tolne=przestrzenie=międzó=ścianami=gruntu=i=
prefabrókatem=należó=wópełnić=materiałem=kamiennómI=npK=klińcem=i=dokładnie=zagęścić=ubijakami=ręcznómiK=
geżeli=znak=jest=zlokalizowanó=na=poboczu=drogiI=to=górna=powierzchnia=prefabrókatu=powinna=bóć=równa=z=
powierzchnią=pobocza=lub=bóć=wóniesiona=nad=tę=powierzchnię=nie=więcej=niż=MIMP=mK=
RKPKOK cundamentó=z=betonu=i=betonu=zbrojonego=
tókopó=pod=fundamentó=konstrukcji=wsporczóch=dla=zamocowania=znaków=wielkowómiarowóch=Eznak=kierunku=i=
miejscowościFI=wókonówane=z=betonu=„na=mokro"=lub=z=betonu=zbrojonego=należó=wókonać=zgodnie=z=mkJpJMOOMRK=
mosadowienie=fundamentów=w=wókopach=otwartóch=bądź=rozpartóch=należó=wókonówać=zgodnie=z=aokumentacją=
mrojektową=N=ub=wskazaniami=hierownika=hontraktuK=tókopó=należó=zabezpieczóć=przed=napłówem=wód=opadowóch=przez=
wóprofilowanie=terenu=ze=spadkiem=umożliwiającóm=łatwó=odpłów=wodó=poza=teren=przólegającó=do=wókopuK=ano=wókopu=
powinno=bóć=wórównane=z=dokładnością=–=O=cmK=
mrzó=naruszonej=strukturze=gruntu=rodzimegoI=grunt=należó=usunąć=i=miejsce=wópełnić=do=spodu=fundamentu=betonem=
klasó=_=NRK=młaszczóznó=boczne=fundamentów=stókające=się=z=gruntem=należó=zabezpieczóć=izolacjąI=npK=emulsją=kationowąK=
mo=wókonaniu=fundamentu=wókop=należó=zasópać=warstwami=grubości=OM=cm=z=dokładnóm=zagęszczeniem=gruntuK=
RK4K= Tolerancje=ustawienia=znaku=pionowego=
honstrukcje= wsporcze= znaków= J= słupkiI= słupóI= wósięgnikiI= konstrukcje= dla= tablic= wielkowómiarowóchI= powinnó= bóć=
wókonane= zgodnie= z= aokumentacją= mrojektową= i= fnstrukcją= o= wnakach= arogowóch= mionowóchK= aopuszczalne= tolerancje=
ustawienia=znakuW=
J odchółka=od=pionu=J=nie=więcej=niż=–=N=BI=
J odchółka=w=wósokości=umieszczenia=znaku=J=nie=więcej=niż=–=O=cmI=
J=odchółka=w=odległości=ustawienia=znaku=od=krawędzi=jezdni=utwardzonego=pobocza=lub=pasa=awarójnego=postoju=J=
nie=więcej=niż=–=R=cmI=przó=zachowaniu=minimalnej=odległości=umieszczenia=znaku=zgodnie=z=fnstrukcją=o=wnakach=arogowóch=
mionowóchK=
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RKRK mołączenie=tarczó=znaku=z=konstrukcją=wsporczą=
Tarcza=znaku=musi=bóć=zamocowana=do=konstrukcji=wsporczej=w=sposób=uniemożliwiającó=jej=przesunięcie=lub=obrótK=
jateriał=i=sposób=wókonania=połączenia=tarczó=znaku=z=konstrukcją=wsporczą=musi=umożliwiaćI=przó=użóciu=
odpowiednich=narzędziI=odłączenie=tarczó=znaku=od=tej=konstrukcji=przez=całó=okres=użótkowania=znakuK=
ka=drogach=i=obszarachI=na=któróch=wóstępują=częste=przópadki=dewastacji=znakówI=zaleca=się=stosowanie=
elementów=złącznóch=o=konstrukcji=uniemożliwiającej=lub=znacznie=utrudniającej=ich=rozłączenie=przez=osobó=niepowołaneK=
Tarcza=znaku=składanego=musi=wókazówać=pełną=integralność=podczas=najechania=przez=pojazd=w=każdóch=
warunkach=kolizjiK=t=szczególności=J=żaden=z=segmentów=lub=elementów=tarczó=nie=może=się=od=niej=odłączać=w=sposób=
powodującó=narażenie=kogokolwiek=na=niebezpieczeństwo=lub=szkodęK=
kie=dopuszcza=si=ę=zamocowania=znaku=do=konstrukcji=wsporczej=w=sposób=wómagającó=bezpośredniego=
przeprowadzenia=śrub=mocującóch=przez=lico=znakuK=
RKSK Trwałość=wókonania=znaku=pionowego=
wnak=drogowó=pionowó=musi=bóć=wókonanó=w=sposób=trwałóI=zapewniającó=pełną=czótelność=przedstawionego=na=nim=
sómbolu=lub=napisu=w=całóm=okresie=jego=użótkowaniaI=przó=czóm=wpłówó=zewnętrzne=działające=na=znakI=nie=mogą=
powodować=zniekształcenia=treści=znakuK=
RKTK Tabliczka=znamionowa=znaku=
hażdó=wókonanó=znak=drogowó=oraz=każda=konstrukcja=wsporcza=musi=mieć=tabliczkę=znamionową=
zW=
a) nazwąI=marką=fabróczną=lub=innóm=oznaczeniem=umożliwiającóm=identófikację=wótwórcó=lub=dostawcóI=
b) datą=produkcjiI=
c) oznaczeniem=dotóczącóm=materiału=lica=znakuI=
d) datą=ustawienia=znakuK=
kapisó=na=tabliczce=znamionowej=muszą=bóć=wókonane=w=sposób=trwałó=i=wóraźnóI=czótelnó=w=normalnóch=
warunkach=przez=całó=okres=użótkowania=znakuK=
SK=hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
SKNK lgólne=zasadó=kontroli=jakości=oobót=
lgólne=zasadó=kontroli=jakości=oobót=podano=w=ppT=ajKMMKMMKMMK=„tómagania=lgólne"K=
SKOK _adania=materiałów=do=wókonania=fundamentów=betonowóch=
tókonawca= powinien= przeprowadzić= badania= materiałów= do= wókonania= fundamentów= betonowóch= „na= mokro"K=
rwzględniając= nieskomplikowanó= charakter= oobót= fundamentowóchI= na= wniosek= tókonawcóI= hierownik= hontraktu= może=
zwolnić=go=z=potrzebó=wókonania=badań=materiałów=dla=tóch=oobótK=
SKPK _adania=w=czasie=wókonówania=oobót=
=
SKPKNK _adania=materiałów=w=czasie=wókonówania=oobót=
tszóstkie=materiałó=dostarczone=na=budowę=z=aprobatą=techniczną=lub=z=deklaracją=zgodności=wódaną=przez=
producenta=powinnó=bóć=sprawdzone=w=zakresie=powierzchni=wórobu=i=jego=wómiarówK=
_adania=wókonuje=się=w=liczbie=od=R=do=NM=z=wóbranóch=losowo=elementów=w=każdej=dostarczonej=partii=o=liczebności=
do=NMMM=elementówK=t=przópadkach=budzącóch=wątpliwości=można=zlecić=uprawnionej=jednostce=zbadanie=właściwości=
dostarczonóch=wórobów=i=materiałów=w=zakresie=wómagań=podanóch=w=punkcie=OK=
SKPKOK hontrola=w=czasie=wókonówania=oobót=
t=czasie=wókonówania=oobót=należó=sprawdzaćW=
J zgodność=wókonania=znaków=pionowóch=z=aokumentacją=mrojektową=ElokalizacjaI=wómiaróI=wósokość=zamocowania=
znakówFI=
J zachowanie=dopuszczalnóch=odchółek=wómiarówI=zgodnie=z=punktem=O=i=RI=
J poprawność=wókonania=fundamentów=pod=słupki=zgodnie=z=punktem=RKPI=
J poprawność=ustawienia=słupkówI=zgodnie=z=punktem=RK4K=
t=przópadku=wókonania=spawanóch=złącz=elementów=konstrukcji=wsporczóchW=
J przed=oględzinamiI=spoinę=i=przólegające=do=niej=elementó=łączone=Eod=NM=do=OM=mm=z=każdej=stronóF=należó=dokładnie=
oczóścić=z=zanieczószczeń=utrudniającóch=prowadzenie=obserwacji=i=pomiarówI=
J oględzinó=złączó=należó=przeprowadzić=wizualnie=z=ewentualnóm=użóciem=lupó=o=powiększeniu=od=O=do=4=razóX=do=pomiarów=
spoin=powinnó=bóć=stosowane=wzornikiI=przómiaró=oraz=uniwersalne=spoinomierzeI=
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========
J w=przópadkach=wątpliwóch=można=zlecić=uprawnionej=jednostce=zbadanie=wótrzómałości=zmęczeniowej=spoinI=zgodnie=z=mkJ
jJMSRNRI=
J złącza=o=wadach=większóch=niż=dopuszczalneI=określone=w=punkcie=RKRI=powinnó=bóć=naprawione=powtórnóm=spawaniemK=
=
TK l_jf^o=ol_ÓT=
lgólne=zasadó=obmiaru=oobót=podano=w=ppT=ajKMMKMMKMMK=„tómagania=lgólne"K=gednostką=obmiarową=jest=sztukaK=
EsztKFI=znaków=drogowóch=oraz=konstrukcji=wsporczóchK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
=
8KNK lgólne=zasadó=odbioru=oobót=
lgólne=zasadó=odbioru=oobót=podano=w=ppT=ajKMMKMMKMM=„tómagania=lgólne"K=oobotó=uznaje=się=za=wókonane=
zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=ppT=i=wómaganiami=hierownika=hontraktuI=jeżeli=wszóstkie=pomiaró=i=badania=z=
zachowaniem=tolerancji=według=pktK=SI=dałó=wóniki=pozótówneK=
8KOK ldbiór=ostatecznó=
ldbiór=oobót=oznakowania=pionowego=dokonówanó=jest=na=zasadzie=odbioru=ostatecznegoK=ldbiór=ostatecznó=powinien=
bóć=dokonanó=po=całkowitóm=zakończeniu=oobótI=na=podstawie=wóników=pomiarów=i=badań=jakościowóch=określonóch=w=
punktach=O=i=RK=
8KPK ldbiór=pogwarancójnó=
ldbioru=pogwarancójnego=należó=dokonać=po=upłówie=okresu=gwarancójnegoI=ustalonego=w=umowieK=
=
VK= mlapT^t^=mŁ^TklŚCf=
Cena=wókonania=jednostki=obmiarowej=oznakowania=pionowego=jest=ceną=uśrednioną=dla=przójętego=sposobu=
wókonania=i=obejmujeW=
prace=pomiarowe=i=oobotó=przógotowawczeI=
wókonanie=fundamentów=
dostarczenie=i=ustawienie=konstrukcji=wsporczóchI=
zamocowanie=tarcz=znaków=drogowóch=i=tablicI=
dostarczenie=i=ustawienie=zapór=drogowóchI=tablic=kierującóch=oraz=pachołków=drogowóchI=przeprowadzenie=wszóstkich=
niezbędnóch=pomiarówI=prób=i=sprawdzeńI=
doprowadzenie==zasilania==do==znaków==prześwietlanóch==i==oświetlanóchI==łącznie==ze=wszóstkimi=
czónnościami=niezbędnómi=do=uruchomienia=podświetlenia=lub=oświetleniaI=oznakowanie=
miejsca=oobót=i=jego=utrzómanieI=
wókonanie=innóch=czónności=niezbędnóch=do=realizacji=oobót=objętóch=niniejszą=ppTI=zgodnie=z=aokumentacją=
mrojektowąK=
NMK= mowbmfpv=wtfĄw^kb=
=
kormó=
mkJ_JMSORM=
_eton=zwókłó=
mkJ_JMSORN=
oobotó= betonowe= i= żelbetoweK= tómagania= techniczneK=
mkJ_JMSTNO=
hruszówa=
mineralne=
do=
betonu=
zwókłegoK
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mkJbk=NVTJN=
=
mkJbk=VP4JO=
mkJ_JPOORM=mkJeJM4SRN=
mkJeJT4ONV=mkJeJT4OOM=
mkJeJUOOMM=mkJeJU4MNU=mkJeJU4MNV=
mkJeJU4MOM=
Cement=J=Część=NW=pkładI=wómagania=i=króteria=zgodności=dotóczące=cementów=powszechnego=użótkuK=
aomieszki=do=betonuI=zaprawó=i=zaczónu=J=Część=OW=aomieszki=do=betonu=JaefinicjeI=wómaganiaI=zgodnośćI=znakowanie=i=
etókietowanie=jateriałó=budowlaneK=toda=do=betonów=i=zaprawK=lchrona=przed=korozjąK=hlasófikacja=i=określenie=
agresówności=korozójnej=środowiskaK=
ouró=stalowe=bez=szwu=walcowane=na=gorąco=ogólnego=zastosowaniaK=ouró=stalowe=bez=szwu=ciągnione=i=walcowane=na=
zimno=ogólnego=przeznaczeniaK=CónkK=
ptal=niskostopowa=o=podwóższonej=wótrzómałościK=datunkiK=ptal=niestopowa=do=utwardzania=
powierzchniowego=i=ulepszania=cieplnegoK=datunki=
ptal=niestopowa=konstrukcójna=ogólnego=przeznaczeniaK=datunkiK=
========
mkJeJU4MOPKMT=
mkJeJU4MPMKMO=
mkJpJMOOMR=
_kJUVLNMTSJMO=
_kJUULSTPNJMU=

ptal=określonego=zastosowaniaK=ptal=na=ruróK=datunkiK=
ptal=stopowa=konstrukcójnaK=ptal=do=nawęglaniaK=datunkiK=
arogi=samochodoweK=oobotó=ziemneK=tómagania=i=badaniaK=
lchrona=przed=korozjąK=mowłoki=metalizacójne=cónkowe=i=aluminiowe=na=
konstrukcjach=stalowóch=i=żeliwnóchK=tómagania=i=badaniaK=
CementK=Transport=i=przechowówanieK=

fnne=dokumentó=
„fnstrukcja=o=znakach=drogowóch=pionowóchK=Tom=fK=wasadó=stosowania=znaków=i=urządzeń=bezpieczeństwa=ruchu"K==
wałK=nr=N=do=zarządzenia=jinistra=Transportu=i=dospodarki=jorskiej=z=dnia=P=marca=NVV4=rK=Ejonitor=
molski=kr=NSI=pozKNOMFK=
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=
J=

pT=OKNKNM=
aKMUKMNKMN=

ho^tĘŻkfhf=_bTlkltb=NRuPMCj=k^=Ł^tfb=_bTlkltbg=

=

NK=tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=szczegółowej=specófikacji=technicznej=EppTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=
krawężników=betonowóch=na=ławie=betonowejK=
NKOK wakres=stosowania=ppT=
ppT=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=wómienionóch=w=pktKNKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=ppT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=
i=obejmują=ułożenie=krawężnika=betonowego=NRxPM=na=ławie=betonowej=z=oporem=z=betonu=_JNRW=
=
NK4K= lkreślenia=podstawowe=
NK4KNK hrawężnik=betonowó=J=prefabrókowana=belka=betonowa=obramowująca=jezdnieK=
NK4KOK mozostałe=określenia=podane=w=niniejszej=specófikacji=są=zgodne=z=normamiI=wótócznómi=i=określeniami=podanómi=w=
ppT=ajKMMKMMKMMK=„tómagania=lgólne"K=
NKRK= lgólne=wómagania=dotóczące=oobót=
tókonawca=jest=odpowiedzialnó=za=jakość=wókonania=oobót=i=ich=zgodność=z=aokumentacją=mrojektowąI=ppTI=i=
poleceniami=hierownika=projektuK=
lgólne=wómagania=dotóczące=oobót=podano=w=ppT=ajKMMKMMKMMK=„tómagania=lgólne"K=
OK=j^Tbof^Ł=
ao=ustawienia=krawężników=na=ławie=betonowej=przewiduje=sięW=
J
krawężniki=betonowe=uliczne=NR=x=PM=cm=w=gatK=NI=jednowarstwoweI=
J
beton=_JNR=na=ławę=fundamentowąI=
J
podsópka=cementowoJpiaskowa=NW4=z=użóciem=cementu=klasó=POIR=bez=dodatkówI=
J
deski=iglaste=obrzónane=fff=klK=do=wókonania=szalunkówI=
J
bitumiczna=masa=zalewowaI=
J
wodaK=
OKNK=tómagania=dla=krawężników=
OKNKNK _eton=
J
klasa=minimum=_JPMX=hierownik=projektu=może=obniżyć=wómaganą=klasę=betonu=do=klasó=nie=niższej=niż=_JOMI=
J
nasiąkliwość=Y=RBI=
J=
mrozoodporność=[=c=NRMK=ptosuje=się=
krawężniki=jednowarstwoweK=
OKNKOK tógląd=zewnętrznó=prefabrókatów=wg=tabeli=NK=_kJUMLSTTRJMPLMM=
Tabela NK tómagania=wóglądu=zewnętrznego=dla=krawężników=wg=_k=UMLSTTRJMPLMM=
oodzaj=wad=i=uszkodzeń=
tklęsłość=lub=wópukłość=powierzchni=górnejI=wichrowatość=powierzchni=i=krawędziI=mm=
pzczerbó===i=uszkodzenia=
ograniczającóch=powierzchnie=górne=
krawędzi=i=narożó=
(ścieralnaFI=mm=
ograniczającóch=pozostałe=powierzchnie=maksK=liczba=
J=maksK=długość=mm=
J=maksK=głębokość=mm=

aopuszczalna=wielkość=wad=i=
uszkodzeń=
O=
niedopuszczalne=
O=
OM=
S=

=
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OKOK jateriałó=na=podsópkę=i=do=zapraw=
miasek=na=podsópkę=cementowoJpiaskową=powinien=odpowiadać=wómaganiom=mkJ_JMSTNOI=a=do=zaprawó=
cementowoJpiaskowej=mkJ_JMSTNNK=
Cement=na=podsópkę=i=do=zaprawó=cementowoJpiaskowej=powinien=bóć=cementem=portlandzkim=klasó=nie=mniejszej=
niż=„POIR"I=odpowiadającó=wómaganiom=mkJ_JNVTMNK=
toda=powinna=bóć=odmianó=„N"=i=odpowiadać=wómaganiom=mkJ_JPOORMK=geżeli=stosowana=jest=woda=pitnaI=nie=
istnieje=potrzeba=jej=badania=oraz=określania=cech=zgodnie=z=wLw=normąK=
OKPK jateriałó=na=ławó=
ao=wókonania=ław=pod=krawężniki=należó=stosować=beton=klasó=_NR=wg=mkJ_JMSORMI=którego=składniki=powinnó=
odpowiadać=wómaganiom=pK=OKOK=a=grósó=i=żwir=J=wómaganiom=normó=mkJUSL_JMSTNOK=
OK4K jasa=zalewowa=
jasa=zalewowaI=do=wópełnienia=szczelin=dólatacójnóch=na=gorącoI=powinna=odpowiadać=wómaganiom=
_kJT4LSTTNJM4=lub=^probató=TechnicznejK=
PK= pmowĘT=
PKNK Użówanó= sprzęt= powinien= bóć= zgodnó= z= ofertą= tókonawcóI= mwg= i= warunkami= określonómi= w= ppT= ajKMMKMMKMMK=
„tómagania=lgólne"I=pK=PK=
PKOK oobotó=związane=z=ułożeniem=krawężników=wókonuje=się=ręcznieK=ao=przógotowania=zaprawó=stosuje=się=mieszarkęK=ao=
cięcia=krawężników=należó=użówać=pił=przóstosowanóch=do=cięcia=betonuK=
=
4K To^kpmloT=
ao=rozwiezienia=materiału= mogą= bóć=użóte=dowolne= środki=transportowe=zaakceptowane=przez= hierownika= projektuK=
Użówane= środki= transportowe= powinnó= uniemożliwiać= przesuwanie= się ładunku= po= skrzóni= ładunkowej= oraz= mechanicznó=
załadunek=i=wóładunek=w=sposób=uniemożliwiającó=uszkodzenieK=
RK tvhlk^kfb=ol_ÓT=
tókonawca= przedstawi= hierownikowi= projektu= do= akceptacji= mrojekt= lrganizacji= i= earmonogram= oobót=
uwzględniające=wszóstkie=warunki=w=jakich=będą=wókonówane=oobotóK=
RKNK hrawężniki=betonowe=
wakres=wókonówanóch=oobótW=
J wótóczenie=sótuacójno=J=wósokościowe=dla=krawężnika=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=
J wókonanie=rowka=pod=ławę=jako=wókopu=wąskoprzestrzennego=o=szerokości=i=głębokości=zgodnej=z=aokumentacją=
mrojektowąI=
J ułożenie=szalowania=dla=ławó=podkrawężnikowej=z=oporemI=
J wókonanie=ławó=betonowej=z=oporem=z=betonu=_JNR=wókonanego=z=godnie=z=normą=
mkJUUL_JMSORMI=
J rozszalowanie=ławóI=
J w=odstępach=minimum=co=RM=m=w=ławach=należó=stosować=szczelinó=dólatacójne=wópełnione=bitumiczną=masą=zalewowąK=
pzczelinó=dólatacójne=starannie=oczóścić=na=pełną=wósokość ławó=i=osuszóć=przed=zalaniemK=mrzed=zalaniem=masę=
zalewową=podgrzać=do=tempK=NRMJNTM°C=lub=zgodnie=z=zaleceniem=producentaI=
J ustawienie=krawężnika=na=podsópce=cementowoJpiaskowej=zgodnie=z=kartą=MPKNNK=hatalogu=mowtarzalnóch=
blementów= arogowóch= EhmbaFX= przó= oobotach= bezwzględnie= przestrzegać= prawidłowego= usótuowania=
krawężnika=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=
J obsópanie=tólnej=ścianki=krawężnika=piaskiemI=żwirem=lub=miejscowóm=gruntem=przepuszczalnómK=
RKOK tómagania=dla=wókonania=
RKOKNK=Ławó=betonowe=
_eton=_NR=na=ławó=podkrawężnikowe=powinien=bóć=zgodnó=z=mkJUUL_JMSORMK=tómiaró=ławó=powinnó=bóć=zgodne=z=
aokumentacją=mrojektowąK=Tolerancja=wómiarów=może=wónosić=W=
J

dla=wósokości=J=–=NMB=wósokości=projektowejI=

J

dla=szerokości=J=–=OMB=szerokości=projektowejK=
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RKOKOK=hrawężniki=
tósokość=krawężnika=od=stronó=jezdni=powinna=bóć=zgodna=z=aokumentacją=mrojektowąK=kiweleta=podłużna=powinna=
bóć=zgodna=z=projektowaną=niweletą=jezdniK=
pzerokość=spoin=nie=powinna=przekraczać=MIR=cmK=
ppoin=krawężników=nie=wópełnia=sięK=kad=szczelinami=dólatacójnómi=ław=w=odstępach=co=RM=m=spoinó=zalewać=
bitumiczną=masą=zalewowąK=
ka=łukach=w=planie=ustawić=krawężniki=łukowe=lub=krawężniki=krótkie=odpowiednio=docięte=za=pomocą=odpowiedniego=
sprzętuK=kie=dopuszcza=się=do=użótku=krawężników=połamanóch=lub=ciętóch=inną=metodąK=Łuki=o=promieniu=powóżej=NR=m=
można=wókonówać=z=krawężników=prostóchK=
jieszankę=na=podsópkę=cementowo=J=piaskową=wókonać=z=użóciem=piasku=średnio=lub=gruboziarnistego=
zmieszanego=z=cementem=marki=PR=w=stosunku=NW4K=
SK hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
SKNK=hontrola=jakości=oobót=dla=wszóstkich=oobót=polega=na=sprawdzeniuW=
J zgodności=wbudowanóch=materiałów=z=wómaganiami=zawartómi=w=pK=O=niniejszej=ppT=na=podstawie=atestów=producenta=i=
badań=kontrolnóchI=
J właściwego=wósokościowego=ułożenia=elementu=na=podstawie=przedstawionej=przez=tókonawcę=niwelacji=powókonawczejI=
J sprawdzeniu=stopnia=równościI=
J sprawdzeniu=wópełnienia=spoinK=
TK l_jf^o=ol_ÓT=
gednostką=obmiarową=jest=metr=EmF=dla=wókonanego=krawężnika=na=ławie=z=oporemK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
ldbioru=elementów=ulic=dokonuje=się=na=zasadach=odbioru=oobót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciu=EławóFK=ldbiór=
elementów=ulic=powinien=bóć=zgłoszonó=i=przeprowadzonó=w=czasie=umożliwiającóm=wókonanie=ewentualnóch=napraw=wadliwie=
wókonanóch=oobót=bez=hamowania=ich=postępuI=tjK=przed=ułożeniem=warstwó=ścieralnejK=
9K mlapT^t^=mŁ^TklŚCf=
Płaci=się=za=metr=EmF=wókonanego=krawężnika=na=ławie=betonowejK=Cena=jest=ceną=uśrednioną=dla=założonego=sposobu=
wókonania=i=obejmujeW=zakup=i=transport=wszóstkich=materiałówI=
wókonanie=wszóstkich=czónności=wómienionóch=w=niniejszej=specófikacjiI=wókonanie=
wszóstkich=niezbędnóch=badańI=pomiarów=i=sprawdzeńI=oznakowanie=i=zabezpieczenie=
oobót=i=jego=utrzómanieI=
wókonanie=innóch=czónności=niezbędnóch=do=realizacji=oobót=objętóch=niniejszą=ppTI=zgodnie=z=aokumentacją=
mrojektowąK=
NMK= mowbmfpv=wtfĄw^kb=
kormó=
_kJUMLSTTRJMPKMN=
=
_kJUMLSTTRKMPKM4=
_kJS4LUU4RJMO= mkJ
TVL_JMSTNN= mkJUSL_J
MSTNO=
mkJUUL_J
MSORM=
mkJTVL_J
NOMMN=
mkJUUL_J
PMMNM=
mkJUUL_J
POORM=
mkJUUL_J
M44UN=

mrefabrókató=budowlane=z=betonuK=blementó=nawierzchni=drógI=ulicI=parkingów=i=
torowisk=tramwajowóchK=tspólne=wómagania=i=badaniaK=
mrefabrókató=budowlane=z=betonuK=blementó=nawierzchni=drógI=ulicI=parkingów=i=
torowisk=tramwajowóchK=hrawężniki=i=obrzeża=chodnikoweK=
hrawężniki=uliczneK=tarunki=techniczne=wókonania=i=odbioruK=
hruszówo=budowlane=Kmiasek=do=betonów=i=zaprawK=
hruszówa=mineralne=do=betonuK=
_eton=zwókłóK=
hruszówo=mineralneK=miaski=do=zapraw=budowlanóchK=
Cement=portlandzki=białóK=
toda=do=betonów=i=zaprawK=
lznaczenie=wskaźnika=zagęszczenia=gruntuK=

=
fnne=dokumentó=
lgólne=ppecófikacje=TechniczneI=daam=tarszawaI=NVVU=rK=
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=
J=

pT=OKNKNN=
aKMUKMPKMN=

=

_bTlkltb=l_owbŻ^=Celakfhltb=

NK= tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=lpT=
mrzedmiotem=niniejszej=ogólnej=specófikacji=technicznej=ElpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=robót=
związanóch=z=ustawieniem=betonowego=obrzeża=chodnikowegoK=
NKOK wakres=stosowania=lpT=
lgólna=specófikacja=techniczna=ElpTF=stanowi=obowiązującą=podstawę=opracowania=szczegółowej=specófikacji=
technicznej=EppTFI=stosowanej=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=robót=na=drogach=krajowóch=i=
wojewódzkichK=
waleca=się=wókorzóstanie=lpT=przó=zlecaniu=robót=na=drogach=miejskich=i=gminnóchK=
NKPK wakres=robót=objętóch=lpT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=zasad=prowadzenia=robót=związanóch=z=ustawieniem=betonowego=
obrzeża=chodnikowegoK=
NK4K lkreślenia=podstawowe=
=
NK4KNK lbrzeża=chodnikowe=J=prefabrókowane=belki=betonowe=rozgraniczające=jednostronnie=lub=dwustronnie=ciągi=
komunikacójne=od=terenów=nie=przeznaczonóch=do=komunikacjiK=
NK4KOK mozostałe=określenia=podstawowe=są=zgodne=z=obowiązującómiI=odpowiednimi=polskimi=normami=i=definicjami=podanómi=
w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"======pkt=NK4K=
NKRK= lgólne=wómagania=dotóczące=robót=
lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=NKRK=
OK= j^Tbof^Łv=
OKNK lgólne=wómagania=dotóczące=materiałów=
lgólne=wómagania=dotóczące=materiałówI=ich=pozóskiwania=i=składowania=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=
ogólne"=pkt=OK=
OKOK ptosowane=materiałó=
jateriałami=stosowanómi=sąW=
J J====obrzeża=odpowiadające=wómaganiom=_kJUMLSTTRJM4LM4=xVz=i=_kJUMLSTTRJMPLMN=xUzI=
J J====żwir=lub=piasek=do=wókonania=ławI=
J J===cement=wg=mkJ_JNVTMN=xTzI=
J J====piasek=do=zapraw=wg=mkJ_JMSTNN=xPzK=
OKPK _etonowe=obrzeża=chodnikowe=J=klasófikacja=
t=zależności=od=przekroju=poprzecznego=rozróżnia=się=dwa=rodzaje=obrzeżóW=
J J====obrzeże=niskie=J=lnI=
J J====obrzeże=wósokie=
J=lwK=
t=zależności=od=dopuszczalnóch=wielkości=i=liczbó=uszkodzeń=oraz=odchółek=wómiarowóch=obrzeża=dzieli=się=naW=
J J====gatunek=N=======J=dNI=
J J===gatunek=O======J=dOK=
mrzókład=oznaczenia=betonowego=obrzeża=chodnikowego=niskiego=ElnF=o=wómiarach=S=x=OM=x=TR=cm=gatK=NW=
obrzeże=ln=J=fLSLOMLTR=_kJUMLSTTRJMPLM4=xVzK=
OK4K _etonowe=obrzeża=chodnikowe=J=wómagania=techniczne=OK4KNK=
tómiaró=betonowóch=obrzeżó=chodnikowóch=
hształt=obrzeżó=betonowóch=przedstawiono=na=rósunku=NI=a=wómiaró=podano=w=tablicó=NK=

=
oósunek=NK=hształt=betonowego=obrzeża=chodnikowego=
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Tablica=NK=tómiaró=obrzeżó=
=
=
========

=
oodzaj=
obrzeża=
ln=

N=
TR=
NMM=
TR=VM=
NMM=

lw=
=

tómiaró=obrzeżóI=cm=
b=
h=
S=
OM=
S=
OM=
U=U=
PM=O4=
U=
PM=

r=
P=
P=
P=P=
P=

=
OK4KOK=aopuszczalne=odchółki=wómiarów=obrzeżó=
aopuszczalne=odchółki=wómiarów=obrzeżó=podano=w=tablicó=OK=
Tablica=OK=aopuszczalne=odchółki=wómiarów=obrzeżó=
oodzaj=wómiaru=
l=
bI=h=

aopuszczalna=odchółkaI=m=
datunek=N=
datunek=O=
–=U=
–=NO=
–=P=
–=P=

OK4KPK=aopuszczalne=wadó=i=uszkodzenia=obrzeżó=
mowierzchnie=obrzeżó=powinnó=bóć=bez=rósI=pęknięć=i=ubótków=betonuI=o=fakturze=z=formó=lub=zatartejK=hrawędzie=
elementów=powinnó=bóć=równe=i=prosteK=
aopuszczalne=wadó=oraz=uszkodzenia=powierzchni=i=krawędzi=elementów=nie=powinnó=przekraczać=wartości=podanóch=
w=tablicó=PK=
=Tablica=PK=aopuszczalne=wadó=i=uszkodzenia=obrzeżó=
oodzaj=wad=i=uszkodzeń=
=
=
tklęsłość=lub=wópukłość=powierzchni=i=krawędzi=w=mm=
pzczerbó=i=
ograniczającóch=powierzchnie=górne=
uszkodzenia=
(ścieralneF=
krawędzi=i=narożó=
ograniczającóch=pozostałe=
powierzchnieW=
=
liczbaI=max=
=
długośćI=mmI=max=
=
głębokośćI=mmI=max=

aopuszczalna=wielkość=wad=i=
uszkodzeń=
datunek=N=
datunek=O=
O=
P=

=

niedopuszczalne=
=
O=
OM=
S=

O=
4M=
NM=

OK4K4K pkładowanie=
_etonowe=obrzeża=chodnikowe=mogą=bóć=przechowówane=na=składowiskach=otwartóchI=posegregowane=według=
rodzajów=i=gatunkówK=
_etonowe=obrzeża=chodnikowe=należó=układać=z=zastosowaniem=podkładek=i=przekładek=drewnianóch=o=wómiarach=
co=najmniejW=grubość=OIR=cmI=szerokość=R=cmI=długość=minimum=R=cm=większa=niż=szerokość=obrzeżaK=
OK4KRK _eton=i=jego=składniki=
ao=produkcji=obrzeżó=należó=stosować=beton=według=mkJ_JMSORM=xOzI=klasó=_=OR=i=_=PMK=OKRK=jateriałó=na=ławę=i=do=
zaprawó=
Żwir=do=wókonania=ławó=powinien=odpowiadać=wómaganiom=mkJ_JNNNNN=xRzI=a=piasek=Jwómaganiom=mkJ_JNNNNP=xSzK=
jateriałó=do=zaprawó=cementowoJpiaskowej=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=podanóm=w=lpT=aJMUKMNKMN=
„hrawężniki=betonowe"=pkt=OK=
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=
PK= pmowĘT=
PKNK lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=
lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=PK=
PKOK pprzęt=do=ustawiania=obrzeżó=
oobotó=wókonuje=się=ręcznie=przó=zastosowaniu=drobnego=sprzętu=pomocniczegoK=
4K= To^kpmloT=
4KNK lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=
lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=4K=
4KOK Transport=obrzeżó=betonowóch=
_etonowe=obrzeża=chodnikowe=mogą=bóć=przewożone=dowolnómi=środkami=transportu=po=osiągnięciu=przez=beton=
wótrzómałości=minimum=MIT=wótrzómałości=projektowanejK=
lbrzeża=powinnó=bóć=zabezpieczone=przed=przemieszczeniem=się=i=uszkodzeniami=w=czasie=transportuK=
4KPK Transport=pozostałóch=materiałów=
Transport=pozostałóch=materiałów=podano=w=lpT=aJMUKMNKMN=„hrawężniki=betonowe"K=
RK= tvhlk^kfb=ol_ÓT=
RKNK lgólne=zasadó=wókonania=robót=
lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=RK=
RKOK tókonanie=koróta=
horóto=pod=podsópkę=EławęF=należó=wókonówać=zgodnie=z=mkJ_JMSMRM=xNzK=tómiaró=wókopu=powinnó=odpowiadać=wómiarom=
ławó=w=planie=z=uwzględnieniem=w=szerokości=dna=wókopu=ewK=konstrukcji=szalunkuK=
RKPK modłoże=lub=podsópka=EławaF=
modłoże=pod=ustawienie=obrzeża=może=stanowić=rodzimó=grunt=piaszczóstó=lub=podsópka=EławaF=ze=żwiru=lub=piaskuI=o=
grubości=warstwó=od=P=do=R=cm=po=zagęszczeniuK=modsópkę=EławęF=wókonuje=się=przez=zasópanie=koróta=żwirem=lub=piaskiem=i=
zagęszczenie=z=polewaniem=wodąK=
RK4K rstawienie=betonowóch=obrzeżó=chodnikowóch=
_etonowe=obrzeża=chodnikowe=należó=ustawiać=na=wókonanóm=podłożu=w=miejscu=i=ze=światłem=Eodległością=górnej=
powierzchni=obrzeża=od=ciągu=komunikacójnegoF=zgodnóm=z=ustaleniami=dokumentacji=projektowejK=
wewnętrzna=ściana=obrzeża=powinna=bóć=obsópana=piaskiemI=żwirem=lub=miejscowóm=gruntem=przepuszczalnómI=
starannie=ubitómK=
ppoinó=nie=powinnó=przekraczać=szerokości=N=cmK=kależó=wópełnić=je=piaskiem=lub=zaprawą=cementowoJpiaskową=w=
stosunku=NWOK=ppoinó=przed=zalaniem=należó=oczóścić=i=zmóć=wodąK=ppoinó=muszą=bóć=wópełnione=całkowicie=na=pełną=
głębokośćK=
SK= hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
SKNK lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=
lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=SK=
SKOK _adania=przed=przóstąpieniem=do=robót=
mrzed=przóstąpieniem=do=robót=tókonawca=powinien=wókonać=badania=materiałów=przeznaczonóch=do=ustawienia=
betonowóch=obrzeżó=chodnikowóch=i=przedstawić=wóniki=tóch=badań=fnżónierowi=do=akceptacjiK=
pprawdzenie=wóglądu=zewnętrznego=należó=przeprowadzić=na=podstawie=oględzin=elementu=przez=pomiar=i=policzenie=
uszkodzeń=wóstępującóch=na=powierzchniach=i=krawędziach=elementuI=zgodnie=z=wómaganiami=tablicó=PK=momiaró=długości=i=
głębokości=uszkodzeń=należó=wókonać=za=pomocą=przómiaru=stalowego=lub=suwmiarki=z=dokładnością=do=N=mmI=zgodnie=z=
ustaleniami=mkJ_JNMMON=x4zK=
pprawdzenie=kształtu=i=wómiarów=elementów=należó=przeprowadzić=z=dokładnością=do=N=mm=przó=użóciu=suwmiarki=
oraz=przómiaru=stalowego=lub=taśmóI=zgodnie=z=wómaganiami=tablicó=N=i=OK=pprawdzenie=kątów=prostóch=w=narożach=elementów=
wókonuje=się=przez=przółożenie=kątownika=do=badanego=naroża=i=zmierzenia=odchółek=z=dokładnością=do=N=mmK=
_adania= pozostałóch= materiałów= powinnó= obejmować= wszóstkie= właściwości= określone= w= normach= podanóch= dla=
odpowiednich=materiałów=wómienionóch=w=pkt=OK=
SKPK _adania=w=czasie=robót=
t=czasie=robót=należó=sprawdzać=wókonanieW=
a) aF====koróta=pod=podsópkę=EławęF=J=zgodnie=z=wómaganiami=pkt=RKOI=
b) bF===podłoża=z=rodzimego=gruntu=piaszczóstego=lub=podsópki=EławóF=ze=żwiru=lub=piasku=J=zgodnie=z=wómaganiami=pkt=RKPI=
=
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cF=cF=====ustawienia=betonowego=obrzeża=chodnikowego=J=zgodnie=z=wómaganiami=pkt=RK4I=przó=dopuszczalnóch=odchóleniachW=
J J====linii=obrzeża=w=planieI=które=może=wónosić=–=O=cm=na=każde=NMM=m=długości=obrzeżaI=
J J====niweletó=górnej=płaszczóznó=obrzeża=I=które=może=wónosić=–N=cm=na=każde=NMM=m=długości=obrzeżaI=
J J=====wópełnienia=spoinI=sprawdzane=co=NM=metrówI=które=powinno=wókazówać=całkowite=wópełnienie=badanej=spoinó=na=
pełną=głębokośćK=
TK= l_jf^o=ol_ÓT=
TKNK lgólne=zasadó=obmiaru=robót=
lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=TK=
TKOK gednostka=obmiarowa=
gednostką=obmiarową=jest=m=EmetrF=ustawionego=betonowego=obrzeża=chodnikowegoK=
UK= la_fÓo=ol_ÓT=
8KNK lgólne=zasadó=odbioru=robót=
lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=UK=oobotó=uznaje=się=za=wókonane=
zgodnie=z=dokumentacją=projektowąI=ppT=i=wómaganiami=fnżónieraI=jeżeli=wszóstkie=pomiaró=i=badania=z=zachowaniem=
tolerancji=wg=pkt=S=dałó=wóniki=pozótówneK=
8KOK ldbiór=robót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciu=
ldbiorowi=robót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciu=podlegająW=
J

J====wókonane=korótoI=

J

J====wókonana=podsópkaK=

VK= mlapT^t^=mŁ^TklŚCf=
9KNK lgólne=ustalenia=dotóczące=podstawó=płatności=
lgólne=ustalenia=dotóczące=podstawó=płatności=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=VK=
9KOK Cena=jednostki=obmiarowej=
Cena=wókonania=N=m=betonowego=obrzeża=chodnikowego=obejmujeW=
J J====prace=pomiarowe=i=robotó=przógotowawczeI=
J J====dostarczenie=materiałówI=
J J====wókonanie=korótaI=
J J====rozścielenie=i=ubicie=podsópkiI=
J J====ustawienie=obrzeżaI=
J J====wópełnienie=spoinI=
J J====obsópanie=zewnętrznej=ścianó=obrzeżaI=
=J J====wókonanie=badań=i=pomiarów=wómaganóch=w=specófikacji=technicznejK=
NMK=mowbmfpv=wtfĄw^kb=
kormó= =
=
NK= mkJ_JMSMRM=
oobotó=ziemne=budowlane=
OK= mkJ_JMSORM=
_eton=zwókłó=
PK= mkJ_JMSTNN=
hruszówo=mineralneK=miasek=do=betonów=i=zapraw=
4K= mkJ_JNMMON=
mrefabrókató===budowlane===z===betonuK===jetodó===pomiaru=cech=
=
=
geometrócznóch=
RK= mkJ_JNNNNN=
hruszówo=mineralneK=hruszówa=naturalne=do=nawierzchni=drogowóchK=
=
=
Żwir=i=mieszanka=
SK= mkJ_JNNNNP=
hruszówo=mineralneK=hruszówa=naturalne=do=nawierzchni=drogowóchK=
=
=
miasek=
TK= mkJ_JNVTMN=
CementK=Cement=powszechnego=użótkuK=pkładI=wómagania=i=ocena=
=
=
zgodności=
UK= _kJUMLSTTRJ=
mrefabrókató=budowlane=z=betonuK=blementó=nawierzchni=drógI=ulicI=
=
MPLMN=
parkingów=i=torowisk=tramwajowóchK=tspólne=wómagania=i=badania=
VK= _kJUMLSTTRJ=
mrefabrókató=budowlane=z=betonuK=blementó=nawierzchni=drógI=ulicI=
=
MPLM4=
parkingów=i=torowisk=tramwajowóchK=hrawężniki=i=obrzeżaK=
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4RP4MMMMJO=====pT=OKO=

fkpT^ilt^kfb=ldolawbŃI=mŁlTÓt=f=pmowĘTr=
lCeolkkbdl=

=
pT =OKOKN =J =ol_lTv =t =w^hobpfb =mowvdlTlt^kf^ =Tbobkr =mla =_raltĘ= f =ol_lTv =wfbjkb =J =m^Tow =mK =pT =PKN =
kfkfbgpwbg=pmbCvcfh^CgfX=
pT=OKOKO=J=crka^jbkTlt^kfb=J=m^Tow=mK=pT=PKO==kfkfbgpwbg=pmbCvcfh^CgfX=
4RP4OMMMJS====pT=OKOKP=======twklpwbkfb=ldolawbŃ=
=
NK= tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=wókonania=
ogrodzeńK=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmująW=
J montaż=słupków=i=paneli=ogrodzenia=sóstemowegoX=
=
OK

j^Tbof^Łv=

J Słupki=
Słupki= wókonane= zostaną= z= profili= zamkniętóch= o= wómiarach= SMG4MGO= mmK= lcónkowane= ewentualnie= powlekane= poliestrową=
powłoką=proszkowąK=płupki=wókonane=zostaną=z=przeznaczeniem=do=montażu=w=fundamencieK=płupki=zamknięte=są=metalowómi=
daszkamiK=
J jató=spawane=
manele= wópełniające= wókonane= są= jako= mató= spawane= z= prętów= pionowóch= o= średnicó= Smm= i= poziomóch= zimnogiętóch=
ceowników= o= wómiarach= OMGVGO= mmK= mrętó= pionowe= przewleczone= przez= otworó= w= ceownikach= są= spawane= na= każdóm=
przecięciuK=mowstałe=tak=oczko=ma=wómiar=NMMGOMM=mmK=pzerokość=mat=wónosi=O4TMmmK=
J blementó=łączące=ze=stali=
jató=łączó=się=na=słupkachI=zawieszając=je=na=uchwótach=przótwierdzonóch=do=nich=ślepómi=aluminiowóm=nitonakrętkamiK=
M
Całość=dociska=ozdobna=listwa=przókręcona=śrubami=ze=stali=nierdzewnejK=ka=słupku=można=uzóskać=HJ=NR =odchólenia=od=linii=
prostejK=gedna=lub=dwie=śrubó=na=słupku=są=tópu=zabezpieczającego=przed=odkręceniemK=
J karożniki=i=zakończenia=
M
karożnik=wókonuje=się=za=pomocą=złączek=narożnóchK=jożna=uzóskać=dowolnó=kąt=narożnikaK=ala=narożnika=o=kącie=VM =stosuje=
się=słupek=narożnó=specjalnej=konstrukcjiK=
J mowłoki=
ka=wszóstkie=części=ocónkowaneI=po=przógotowaniu=powierzchniI=nakłada=się=lakier=proszkowó=I=a=następnie=wógrzewa=w=
M
temperaturze=NUM CK=holor=o^i=TMPM=szaró=
PK
pmowĘT=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcóK=
4K
To^kpmloT=
pposób=transportu=i=składowania=elementów=ogrodzenia=powinien=bóć=zgodnó=z=wómaganiami=producentaK=
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RK= tvhlk^kfb=ol_ÓT=
jontaż=elementów=według=zaleceń=producentaK=
SK

hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=

TK
l_jf^o=ol_ÓT=
gednostką=obmiarową=jest=metr=bieżącó=EmbKF=wókonanóch=oobótK=
8K

la_fÓo=ol_ÓT=
oobotó=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=jeżeli=wszóstkie=wóniki=badań=przeprowadzonóch=
przó=odbiorach=okazałó=się=zgodne=z=wómogamiK=t=przópadku=niezgodności=choć=jednego=elementu=robót=z=wómaganiamiI=
robotó=uznaje=się=za=niezgodne=z=aokumentacją=mrojektową=i=tókonawca=zobowiązanó=jest=do=ich=poprawó=na=własnó=kosztK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

4R4ONN4UJP=====pT=OKOK4=======fkpT^ilt^kfb=_o^j=
=
wg=wótócznóch=mroducenta=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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=

pT=OK4=
aJ=MVKMNKMN=

wfbibŃ=aoldlt^=

=

NK= tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=lpT=
mrzedmiotem=niniejszej=ogólnej=specófikacji=technicznej=ElpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=robót=
związanóch=z=założeniem=i=pielęgnacją=zieleni=drogowejK=
NKOK wakres=stosowania=lpT=
lgólna=specófikacja=techniczna=ElpTF=stanowi=obowiązującą=podstawę=opracowania=szczegółowej=specófikacji=
technicznej=EppTF=stosowanej=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=robót=na=drogach=krajowóch=i=
wojewódzkichK=
waleca=się=wókorzóstanie=lpT=przó=zlecaniu=robót=na=drogach=miejskich=i=gminnóchK=
NKPK wakres=robót=objętóch=lpT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=zasad=prowadzenia=robót=związanóch=zW=
J J====zakładaniem=i=pielęgnacją=trawników=na=terenie=płaskim=i=na=skarpachI=
J J====sadzeniem=drzew=i=krzewów=na=terenie=płaskim=i=na=skarpachI=
J J====wókonaniem=kwietnikówK=
NK4K lkreślenia=podstawowe=
=
NK4KNK wiemia=urodzajna=J=ziemia=posiadająca=właściwości=zapewniające=roślinom=prawidłowó=rozwójK=
NK4KOK jateriał=roślinnó=J=sadzonki=drzewI=krzewówI=kwiatów=jednorocznóch=i=wieloletnichK=
NK4KPK _róła=korzeniowa=J=uformowana=przez=szkółkowanie=bróła=ziemi=z=przerastającómi=ją=korzeniami=roślinóK=
NK4K4K corma=naturalna=J=forma=drzew=do=zadrzewień=zgodna=z=naturalnómi=cechami=wzrostuK=
NK4KRK corma=pienna=J=forma=drzew=i=niektóróch=krzewów=sztucznie=wótworzona=w=szkółce=z=pniami=o=wósokości=od=NIUM=do=OIOM=mI=
z=wóraźnóm=nie=przóciętóm=przewodnikiem=i=uformowaną=koronąK=
NK4KSK corma=krzewiasta=J=forma=właściwa=dla=krzewów=lub=forma=drzewa=utworzona=w=szkółce=przez=niskie=przócięcie=
przewodnika=celem=uzóskania=wielopędowościK=
NK4KTK mozostałe=określenia=podstawowe=są=zgodne=z=obowiązującómiI=odpowiednimi=polskimi=normami=i=z=definicjami=podanómi=w=
lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=NK4K=
NKRK= lgólne=wómagania=dotóczące=robót=
lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=NKRK=
=
OK= j^Tbof^Łv=
OKNK lgólne=wómagania=dotóczące=materiałów=
lgólne=wómagania=dotóczące=materiałówI=ich=pozóskiwania=i=składowaniaI=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=
ogólne"=pkt=OK=
OKOK wiemia=urodzajna=
wiemia=urodzajnaI=w=zależności=od=miejsca=pozóskaniaI=powinna=posiadać=następujące=charakteróstókiW=
J J====ziemia=rodzima=J=powinna=bóć=zdjęta=przed=rozpoczęciem=robót=budowlanóch=i=zmagazónowana=w=prózmach=nie=
przekraczającóch=O=m=wósokościI=
J J=====ziemia=pozóskana=w=innóm=miejscu=i=dostarczona=na=plac=budowó=J=nie=może=bóć=zagruzowanaI=przerośnięta=korzeniamiI=
zasolona=lub=zanieczószczona=chemicznieK=
OKPK wiemia=kompostowa=
ao=nawożenia=glebó=mogą=bóć=stosowane=kompostóI=powstające=w=wóniku=rozkładu=różnóch=odpadków=roślinnóch=i=
zwierzęcóch=EnpK=torfuI=fekaliówI=koró=drzewnejI=chwastówI=plewówFI=przó=kompostowaniu=ich=na=otwartóm=powietrzu=w=prózmachI=w=
sposób=i=w=warunkach=zapewniającóch=utrzómanie=wómaganóch=cech=i=wskaźników=jakości=kompostuK=
hompost=fekaliowoJtorfowó=J=wórób=uzóskuje=się=przez=kompostowanie=torfu=z=fekaliami=i=ściekami=bótowómi=z=osadnikówI=
z=osiedli=mieszkaniowóchK=
hompost=fekalowoJtorfowó=powinien=odpowiadać=wómaganiom=_kJTPLMROOJMN=xRzI=a=torf=użótó=jako=komponent=do=wórobu=
kompostu=J=mkJdJVUMNN=xNzK=
hompost=z=koró=drzewnej=J=wórób=uzóskuje=się=przez=kompostowanie=koró=zmieszanej=z=mocznikiem=i=osadami=z=
oczószczalni=ścieków=pocelulozowóchI=przez=okres=około=PJch=miesięcóK=hompost=z=koró=sosnowej=może=bóć=stosowanó=jako=
nawóz=organicznó=przó=przógotowaniu=glebó=pod=zieleń=w=okresie=jesieniI=przez=zmieszanie=kompostu=z=glebąK=
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OK4K= jateriał=roślinnó=sadzeniowó=
OK4KNK arzewa=i=krzewó=
aostarczone=sadzonki=powinnó=bóć=zgodne=z=normą=mkJoJSTMOP=xPz=i=mkJoJSTMOO=xOzI=właściwie=oznaczoneI=tznK=
muszą=mieć=etókietóI=na=któróch=podana=jest=nazwa=łacińskaI=formaI=wóbórI=wósokość=pniaI=numer=normóK=
padzonki=drzew=i=krzewów=powinnó=bóć=prawidłowo=uformowane=z=zachowaniem=pokroju=charakteróstócznego=dla=
gatunku=i=odmianó=oraz=posiadać=następujące=cechóW=
J J====pąk=szczótowó=przewodnika=powinien=bóć=wóraźnie=uformowanóI=
J J====przórost=ostatniego=roku=powinien=wóraźnie=i=prosto=przedłużać=przewodnikI=
J J=====sóstem=korzeniowó=powinien=bóć=skupionó=i=prawidłowo=rozwiniętóI=na=korzeniach=szkieletowóch=powinnó=wóstępować=
liczne=korzenie=drobneI=
J J=====u=roślin=sadzonóch=z=brółą=korzeniowąI=npK=drzew=i=krzewów=iglastóchI=bróła=korzeniowa=powinna=bóć=prawidłowo=
uformowana=i=nie=uszkodzonaI=
J J====pędó=koronó=u=drzew=i=krzewów=nie=powinnó=bóć=przócięteI=chóba=że=jest=to=cięcie=formująceI=npK=u=form=kulistóchI=
J J====pędó=boczne=koronó=drzewa=powinnó=bóć=równomiernie=rozmieszczoneI=
J J====przewodnik=powinien=bóć=praktócznie=prostóI=
J J====bliznó=na=przewodniku=powinnó=bóć=dobrze=zarośnięteI=dopuszcza=się=4=niecałkowicie=zarośnięte=bliznó=na=przewodniku=
w=ff=wóborzeI=u=form=naturalnóch=drzewK=
tadó=niedopuszczalneW=
J J====silne=uszkodzenia=mechaniczne=roślinI=
J J====odrostó=podkładki=poniżej=miejsca=szczepieniaI=
J J====śladó=żerowania=szkodnikówI=
J J====oznaki=choroboweI=
J J====zwiędnięcie=i=pomarszczenie=koró=na=korzeniach=i=częściach=naziemnóchI=
J J====martwice=i=pęknięcia=koróI=
J J====uszkodzenie=pąka=szczótowego=przewodnikaI=
J J====dwupędowe=koronó=drzew=formó=piennejI=
J J====uszkodzenie=lub=przesuszenie=brółó=korzeniowejI=
J J====złe=zrośnięcie=odmianó=szczepionej=z=podkładkąK=
OK4KOK ooślinó=kwietnikowe=jednoroczne=i=dwuletnie=
padzonki=roślin=kwietnikowóch=powinnó=bóć=zgodne=z=_kJTSLVNORJMN=xSzK=aostarczone=sadzonki=powinnó=bóć=oznaczone=
etókietką=z=nazwą łacińskąK=tómagania=ogólne=dla=roślin=kwietnikowóchW=
J J=====roślinó=powinnó=bóć=dojrzałe=technicznieI=tznK=nadające=się=do=wósadzeniaI=jednolite=w=całej=partiiI=zdrowe=i=
niezwiędnięteI=
J J====pokrój=roślinI=barwa=kwiatów=i=liści=powinnó=bóć=charakteróstóczne=dla=gatunku=i=odmianóI=
J J====bróła=korzeniowa=powinna=bóć=dobrze=przerośnięta=korzeniamiI=wilgotna=i=nieuszkodzonaK=
kiedopuszczalne=wadóW=
J J====zwiędnięcie=liści=i=kwiatówI=
J J====uszkodzenie=pąków=kwiatowóchI=łodógI=liści=i=korzeniI=
J J====oznaki=choroboweI=
J J====śladó=żerowania=szkodnikówK=
ooślinó=powinnó=bóć=dostarczone=w=skrzónkach=lub=doniczkachK=
ooślinó=w=postaci=rozsadó=powinnó=bóć=wójęte=z=ziemi=na=okres=możliwie=jak=najkrótszóI=najlepiej=bezpośrednio=przed=
sadzeniemK=
ao=czasu=wósadzenia=roślinó=powinnó=bóć=ocienioneI=osłonięte=od=wiatru=i=zabezpieczone=przed=wóschnięciemK=
OKRK kasiona=traw=
kasiona=traw=najczęściej=wóstępują=w=postaci=gotowóch=mieszanek=z=nasion=różnóch=gatunkówK=dotowa=mieszanka=traw=
powinna=mieć=oznaczonó=procentowó=skład=gatunkowóI=klasęI=numer=normó=wg=której=została=wóprodukowanaI=zdolność=
kiełkowaniaK=
OKSK kawozó=mineralne=
kawozó=mineralne=powinnó=bóć=w=opakowaniuI=z=podanóm=składem=chemicznóm=Ezawartość=azotuI=fosforuI=potasu=J=
kKmKFK=kawozó=należó=zabezpieczóć=przed=zawilgoceniem=i=zbróleniem=w=czasie=transportu=i=przechowówaniaK=
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=
PK= pmowĘT=
PKNK lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=
lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=PK=
PKOK pprzęt=stosowanó=do=wókonania=zieleni=drogowej=
tókonawca=przóstępującó=do=wókonania=zieleni=drogowej=powinien=wókazać=się=możliwością=korzóstania=z=
następującego=sprzętuW=
J J====glebogrózarekI=pługówI=kultówatorówI=bron=do=uprawó=glebóI=
J J====wału=kolczatki=oraz=wału=gładkiego=do=zakładania=trawnikówI=
J J====kosiarki=mechanicznej=do=pielęgnacji=trawnikówI=
J J====sprzętu=do=pozóskiwania=ziemi=urodzajnej=EnpK=spócharki=gąsiennicowejI=koparkiFI=a=ponadto=do=
pielęgnacji=zadrzewieńW=
J J====pił=mechanicznóch=i=ręcznóchI=
J J=drabinI=
J J====podnośników=hódraulicznóchK=
4K= To^kpmloT=
4KNK lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=
lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=4K=
4KOK Transport=materiałów=do=wókonania=nasadzeń=
Transport=materiałów=do=zieleni=drogowej=może=bóć=dowolnó=pod=warunkiemI=że=nie=uszkodziI=ani=też=nie=pogorszó=
jakości=transportowanóch=materiałówK=
t=czasie=transportu=drzewa=i=krzewó=muszą=bóć=zabezpieczone=przed=uszkodzeniem=brółó=korzeniowej=lub=korzeni=i=
pędówK=ooślinó=z=brółą=korzeniową=muszą=mieć=opakowane=brółó=korzeniowe=lub=bóć=w=pojemnikachK=
arzewa=i=krzewó=mogą=bóć=przewożone=wszóstkimi=środkami=transportowómiK=t=czasie=transportu=należó=
zabezpieczóć=je=przed=wóschnięciem=i=przemarznięciemK=arzewa=i=krzewó=po=dostarczeniu=na=miejsce=przeznaczenia=powinnó=
bóć=natóchmiast=sadzoneK=geśli=jest=to=niemożliweI=należó=je=zadołować=w=miejscu=ocienionóm=i=nieprzewiewnómI=a=w=razie=
suszó=podlewaćK=
4KPK Transport=roślin=kwietnikowóch=
ooślinó=przógotowane=do=wósółki=po=wójęciu=z=ziemi=należó=przechowówać=w=miejscach=osłoniętóch=i=zacienionóchK=
t=przópadku=niewósółania=roślin=w=ciągu=kilku=godzin=od=wójęcia=z= ziemiI=należó=je=spróskać=wodą=Epędó=roślin=pakowanóch=
nie=powinnó=bóć=jednak=mokreI=abó=uniknąć=zaparzeniaFK=
ooślinó=należó=przewozić=w=warunkach=zabezpieczającóch=je=przed=wstrząsamiI=uszkodzeniami=i=wóschnięciemK=mrzó=
przesółaniu=na=dalsze=odległościI=roślinó=należó=przewozić=szóbkimi=środkami=transportowómiI=zakrótómiK=
t=okresie=wósokich=temperatur=przewóz=powinien=bóć=w=miarę=możliwości=dokonówanó=nocąK=
RK= tvhlk^kfb=ol_ÓT=
RKNK lgólne=zasadó=wókonania=robót=
lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=RK=
RKOK Trawniki=
RKOKNK=tómagania=dotóczące=wókonania=trawników=
J
=
J
J
J
J
J
J
J
J

tómagania=dotóczące=wókonania=robót=związanóch=z=trawnikami=są=następująceW=
J====teren=pod=trawniki=musi=bóć=oczószczonó=z=gruzu=i=zanieczószczeńI=
J= przó= wómianie= gruntu= rodzimego= na= ziemię= urodzajną= teren= powinien= bóć= obniżonó= w= stosunku= do= gazonów= lub=
krawężników=o=okK=NR=cm=J=jest=to=miejsce=na=ziemię=urodzajną=EokK=NM=cmF=i=kompost=EokK=O=do=P=cmFI=
J=przó=zakładaniu=trawników=na=gruncie=rodzimóm=krawężnik=powinien=znajdować=się=O=do=P=cm=nad=terenemI=
J====teren=powinien=bóć=wórównanó=i=splantowanóI=
J= ziemia= urodzajna= powinna= bóć= rozścielona= równą= warstwą= i= wómieszana= z= kompostemI= nawozami= mineralnómi= oraz=
starannie=wórównanaI=
J=przed=siewem=nasion=trawó=ziemię=należó=wałować=wałem=gładkimI=a=potem=wałem=J=kolczatką=lub=zagrabićI=
J====siew=powinien=bóć=dokonanó=w=dni=bezwietrzneI=
J====okres=siania=J=najlepszó=okres=wiosennóI=najpóźniej=do=połowó=wrześniaI=
O
J=na=terenie=płaskim=nasiona=traw=wósiewane=są=w=ilości=od=N=do=4=kg=na=NMM=m I=chóba=że=ppT=przewiduje=inaczejI=
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O

J

J====na=skarpach=nasiona=traw=wósiewane=są=w=ilości=4=kg=na=NMM=m I=chóba=że=ppT=przewiduje=inaczejI=

J
J

J====przókrócie=nasion=J=przez=przemieszanie=z=ziemią=grabiami=lub=wałem=kolczatkąI=
J=po=wósiewie=nasion=ziemia=powinna=bóć=wałowana=lekkim=wałem=w=celu=ostatecznego=wórównania=i=stworzenia=dobróch=
warunków= dla= podsiąkania= wodóK= geżeli= przókrócie= nasion= nastąpiło= przez= wałowanie= kolczatkąI= można= już= nie= stosować=
wału=gładkiegoI=

J

J====mieszanka=nasion=trawnikowóch=może=bóć=gotowa=lub=wókonana=wg=składu=podanego=w=ppTK=

RKOKOK=mielęgnacja=trawników=
kajważniejszóm=zabiegiem=w=pielęgnacji=trawników=jest=koszenieW=
J====pierwsze=koszenie=powinno=bóć=przeprowadzoneI=gdó=trawa=osiągnie=wósokość=około=NM=cmI=
J=następne=koszenia=powinnó=się=odbówać=w= takich=odstępach=czasuI= abó=wósokość=trawó=przed=kolejnóm=koszeniem=nie=
przekraczała=wósokości=NM=do=NO=cmI=
J J= ostatnieI= przedzimowe= koszenie= trawników= powinno= bóć= wókonane= z= NJmiesięcznóm= wóprzedzeniem= spodziewanego=
nastania=mrozów=Edla=warunków=klimatócznóch=molski=można=przójąć=pierwszą=połowę=październikaFI=
J J=koszenia=trawników=w=całóm=okresie=pielęgnacji=powinnó=się=odbówać=często=i=w=regularnóch=odstępach=czasuI=przó=czóm=
częstość=koszenia=i=wósokość=cięciaI=należó=uzależniać=od=gatunku=wósianej=trawóI=
J J= chwastó= trwałe= w= pierwszóm= okresie= należó= usuwać= ręcznieX= środki= chwastobójcze= o= selektównóm= działaniu= należó=
stosować=z=dużą=ostrożnością=i=dopiero=po=okresie=S=miesięcó=od=założenia=trawnikaK=
Trawniki=wómagają=nawożenia=mineralnego=J=około=P=kg=kmh=na=N=ar=w=ciągu=rokuK=jieszanki=nawozów=należó=
przógotowówać=takI=abó=trawom=zapewnić=składniki=wómagane=w=poszczególnóch=porach=rokuW=
J J====wiosnąI=trawnik=wómaga=mieszanki=z=przewagą=azotuI=
J J====od=połowó=lata=należó=ograniczóć=azotI=zwiększając=dawki=potasu=i=fosforuI=
J= J====ostatnie=nawożenie=nie=powinno=zawierać=azotuI=lecz=tólko=fosfor=i=potasK=RKPK=arzewa=i=
krzewó=
RKPKNK tómagania=dotóczące=sadzenia=drzew=i=krzewów=
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

tómagania=dotóczące=sadzenia=drzew=i=krzewów=są=następująceW=
J====pora=sadzenia=J=jesień=lub=wiosnaI=
J====miejsce=sadzenia=J=powinno=bóć=wóznaczone=w=terenieI=zgodnie=z=dokumentacją=projektowąI=
J=dołki=pod=drzewa=i=krzewó=powinnó=mieć=wielkość=wskazaną=w=dokumentacji=projektowej=i=zaprawione=ziemią=urodzajnąI=
J=roślina=w= miejscu=sadzenia=powinna=znaleźć=się=do=R=cm=głębiej=jak= rosła=w= szkółceK=wbót=głębokie=lub=płótkie=sadzenie=
utrudnia=prawidłowó=rozwój=roślinóI=
J====korzenie=złamane=i=uszkodzone=należó=przed=sadzeniem=przóciąćI=
J====przó=sadzeniu=drzew=formó=piennej=należó=przed=sadzeniem=wbić=w=dno=dołu=drewnianó=palikI=
J====korzenie=roślin=zasópówać=sópką=ziemiąI=a=następnie=prawidłowo=ubićI=uformować=miskę=i=podlaćI=
J====drzewa=formó=piennej=należó=przówiązać=do=palika=tuż=pod=koronąI=
J====wósokość=palika=wbitego=w=grunt=powinna=bóć=równa=wósokości=pnia=posadzonego=drzewaI=
J====palik=powinien=bóć=umieszczonó=od=stronó=najczęściej=wiejącóch=wiatrówK=

RKPKOK mielęgnacja=po=posadzeniu=
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

mielęgnacja=w=okresie=gwarancójnóm=Ew=ciągu=roku=po=posadzeniuF=polega=naW=
J=podlewaniuI=
J=odchwaszczaniuI=
J=nawożeniuI=
J====usuwaniu=odrostów=korzeniowóchI=
J====poprawianiu=misekI=
J====okopczókowaniu=drzew=i=krzewów=jesieniąI=
J====rozgarnięciu=kopczóków=wiosną=i=uformowaniu=misekI=
J====wómianie=uschniętóch=i=uszkodzonóch=drzew=i=krzewówI=
J====wómianie=zniszczonóch=palików=i=wiązadełI=
J====przócięciu=złamanóchI=choróch=lub=krzóżującóch=się=gałęzi=Ecięcia=pielęgnacójne=i=formująceFK=

RKPKPK mielęgnacja=istniejącóch=EstarszóchF=drzew=i=krzewów=
kajcz=ęś=ciej=stosowanóm=zabiegiem=w=piel=ę=gnacji=drzew=i=krzewów=jest=ci=ę=cieI=które=powinno=uwzględniać=cechó=
poszczególnóch=gatunków=roślinI=a=mianowicieW=
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J J====sposób=wzrostuI=
J J====rozgałęzienie=i=zagęszczenie=gałęziI=
J J====konstrukcję=koronóK=
mrojektując=cięcia=zmierzające=do=usunięcia=znacznej=części=gałęzi=lub=konarówI=należó=unikać=ich=jako=jednorazowego=
zabieguK=Cięcie=takie=lepiej=przeprowadzić=stopniowoI=przez=O=do=P=latK=t=zależności=od=określonego=celuI=stosuje=się=
następujące=rodzaje=cięciaW=
a) aF=cięcia=drzew= dla=zapewnienia=bezpieczeństwa=pojazdówI= przechodniów= lub= mieszkańcówI= drzew=rosnącóch=na=koronie=
dróg=i=ulic=oraz=w= pobliżu=budónków= mieszkalnóchK=ala=uniknięcia=kolizji=z= pojazdami=usuwa=się=gałęzie=zwisające=poniżej=
4IRM=m=nad=jezdnię=dróg=i=poniżej=OIOM=m=nad=chodnikamiX=
b) bF===cięcia=krzewów=lub=gałęzi=drzew=ograniczającóch=widoczność=na=skrzóżowaniach=drógX=
c) cF=cięcia=drzew=i=krzewów=przesadzonóch=dla=doprowadzenia=do=równowagi=międzó=zmniejszonóm=sóstemem=korzeniowóm=
a= koronąI= co= może= mieć= również= miejsce= przó= naruszeniu= sóstemu= korzeniowego= w= trakcie= prowadzenia= robót= ziemnóchK=
rsuwa=się=wtedó=J=w=zależności=od=stopnia=zmniejszenia=sóstemu=korzeniowego=od=OM=do=RMB=gałęziX=
d) dF= cięcia= odmładzające= krzewówI= któróch= gałęzie= wókazują= małą żówotnośćI= powodują= niepożądane= zagęszczenieI= zbót=
duże= rozmiaró= krzewuK= wabieg= odmładzania= można= przeprowadzać= na= krzewach= rosnącóch= w= warunkach= normalnego=
oświetleniaI=z=odpowiednim=nawożeniem=i=podlewaniemX=
e) eF= cięcia= sanitarneI= zapobiegające= rozprzestrzenianiu= czónnika= chorobotwórczegoI= poprzez= usuwanie= gałęzi= porażonóch=
przez=chorobę=lub=martwóchX=
f) fF= cięcia= żówopłotów= powinnó= bóć= intensówne= od= pierwszóch= lat= po= posadzeniuK= Cięcie= po= posadzeniu= powinno= bóć=
możliwie= krótkie= i= wókonówane= na= każdóm= krzewie= osobnoI= dopiero= w= następnóch= latach= po= uzóskaniu= zagęszczenia=
pędówI= cięcia= dokonuje= się= w= określonej= płaszczóźnieK= kajczęściej= stosowane= są= płaskie= cięcia= górnej= powierzchni=
żówopłotuK=
=
RKPK4K mrzesadzanie=drzew=starszóch=
honieczność=przesadzania=drzew=starszóch=EistniejącóchF=wónika=najczęściej=tamI=gdzie=prowadzone=są=robotó=
modernizacójne=dróg=i=ulicK=
tarunki=przesadzania=drzew=starszóch=powinnó=bóć=określone=w=ppT=i=uwzględniaćW=
J J====gatunek=drzewaI=
J J====wiek=i=rozmiaró=drzewaI=
J J====przewidówaną=masę=drzewa=i=ziemi=tworzącej=brółę=korzeniowąI=
J J====warunki=transportu=przesadzanóch=drzewI=
J J====warunki=pielęgnacji=po=przesadzeniuK=
mrzesadzanie=drzew=starszóch=powinno=się=zlecać=wókwalifikowanej=firmieK=
RKPKRK mielęgnacja=drzew=starszóch=po=przesadzeniu=
J
J

J
J

mielęgnacja=polega=na=następującóch=zabiegachW=
J= uzupełnieniu=strat=wodó= przez= staranne=podlewanieI=nie=dopuszczając= jednak= do= nadmiernego=nawilgoceniaI=zwłaszcza=
na=glebach=ciężkich=Egruntó=spoisteFK=kie=stosuje=się=podlewania=w=czasie=chłodnej=i=wilgotnej=pogodóI=
J= ograniczeniu= strat= wodó= przez= duże= drzewa= w= czasie= nagrzewania= się= pnia= i= konarów= oraz= działania= wiatrówI= poprzez=
stosowanie= owijania= pni= i= konarów= EnpK= papierem= lub= tkaninamiF= lub= spróskiwania= koró= pnia= i= konarów= emulsjami= EnpK=
emulsje=parafinoweI=lateksoweFI=
J====układaniu=ściółki=wokół świeżo=przesadzonego=drzewaI=
J====usuwaniu=chwastówK=

RKPKSK wabezpieczenie=drzew=podczas=budowó=
t=czasie=trwania=budowó=lub=przebudowó=drógI=ulicI=placówI=parkingów=itpK=w=sąsiedztwie=istniejącóch=drzewI=
następuje=pogorszenie=warunków=glebowóchI=co=niekorzóstnie=wpłówa=na=wzrost=i=rozwój=tóch=drzewK=
geżeli=istniejące=drzewa=nie=będą=wócinane=lub=przesadzaneI=to=w=ppT=powinnó=bóć=określone=warunki=
zabezpieczenia=drzew=na=czas=trwania=budowó=oraz=po=wókonaniu=tóch=robótK=RK4K=hwietniki=
tómagania=dotóczące=założenia=i=pielęgnacji=kwietników=są=następująceW=
J J= gleba= przed= założeniem= kwietników= powinna= bóć= starannie= uprawionaK= geżeli= gleba= rodzima= jest=
jałowa=i=ubogaI=należó=ją=wómienić=na=glebę=urodzajną=na=głębokość=od=
NM= do= OR= cmI= w=
zależności=od=rodzaju=sadzonóch=kwiatówI=
J J====ilość=roślinI=rozstawa=ich=sadzenia=powinna=bóć=wskazana=w=dokumentacji=projektowejI=
J J====po=posadzeniu=roślin=ziemia=musi=bóć=wórównanaI=roślinó=podlane=na=głębokość=sadzeniaI=
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J J=====pielęgnacja=polega=na=usuwaniu=chwastówI=podlewaniuI=nawożeniuI=usuwaniu=przekwitłóch=kwiatówK=
SK=hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
SKNK lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=
lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=SK=
SKOK Trawniki=
hontrola=w=czasie=wókonówania=trawników=polega=na=sprawdzeniuW=
J J====oczószczenia=terenu=z=gruzu=i=zanieczószczeńI=
P
J J====określenia=ilości=zanieczószczeń=Ew=m FI=
J J====pomiaru=odległości=wówozu=zanieczószczeń=na=zwałkęI=
J J====wómianó=glebó=jałowej=na=ziemię=urodzajną=z=kontrolą=grubości=warstwó=rozścielonej=ziemiI=
J J====ilości=rozrzuconego=kompostuI=
J J====prawidłowego=uwałowania=terenuI=
J J====zgodności=składu=gotowej=mieszanki=traw=z=ustaleniami=dokumentacji=projektowejI=
J J====gęstości=zasiewu=nasionI=
J J====prawidłowej=częstotliwości=koszenia=trawników=i=ich=odchwaszczaniaI=
J J====okresów=podlewaniaI=zwłaszcza=podczas=suszóI=
J J====dosiewania=płaszczózn=trawników=o=zbót=małej=gęstości=wókiełkowanóch=zdziebeł=trawóK=
hontrola=robót=przó=odbiorze=trawników=dotóczóW=
J J====prawidłowej=gęstości=trawó=Etrawniki=bez=tzwK=„łósin"FI=
J J====obecności=gatunków=niewósiewanóch=oraz=chwastówK=
SKPK arzewa=i=krzewó=
hontrola=robót=w=zakresie=sadzenia=i=pielęgnacji=drzew=i=krzewów=polega=na=sprawdzeniuW=
J J====wielkości=dołków=pod=drzewka=i=krzewóI=
J J====zaprawienia=dołków=ziemią=urodzajnąI=
J J====zgodności=realizacji=obsadzenia=z=dokumentacją=projektową=w=zakresie=miejsc=sadzeniaI=gatunków=i=odmianI=odległości=
sadzonóch=roślinI=
J J=====materiału=roślinnego=w=zakresie=wómagań=jakościowóch=sóstemu=korzeniowegoI=pokrojuI=wiekuI=zgodności=z=normamiW=
mkJoJSTMOO=xOz=i=mkJoJSTMOP=xPzI=
J J====opakowaniaI=przechowówania=i=transportu=materiału=roślinnegoI=
J J====prawidłowości=osadzenia=pali=drewnianóch=przó=drzewach=formó=piennej=i=przómocowania=do=nich=drzewI=
J J====odpowiednich=terminów=sadzeniaI=
J J====wókonania=prawidłowóch=misek=przó=drzewach=po=posadzeniu=i=podlaniuI=
J J====wómianó=choróchI=uszkodzonóchI=suchóch=i=zdeformowanóch=drzew=i=krzewówI=
J J====zasilania=nawozami=mineralnómiK=
hontrola=robót=przó=odbiorze=posadzonóch=drzew=i=krzewów=dotóczóW=
J J====zgodności=realizacji=obsadzenia=z=dokumentacją=projektowąI=
J J====zgodności=posadzonóch=gatunków=i=odmian=oraz=ilości=drzew=i=krzewów=z=dokumentacją=projektowąI=
J J====wókonania=misek=przó=drzewach=i=krzewachI=jeśli=odbiór=jest=na=wiosnę=lub=wókonaniu=kopczókówI=jeżeli=odbiór=jest=na=
jesieniI=
J J====prawidłowości=osadzenia=palików=do=drzew=i=przówiązania=do=nich=pni=drzew=Epaliki=prosto=i=mocno=osadzoneI=
mocowanie=nie=naruszoneFI=
J J====jakości=posadzonego=materiałuK=
SK4K hwietniki=
hontrola=robót=w=zakresie=wókonówania=kwietników=polega=na=sprawdzeniuW=
J J====zgodności=założenia=rabat=kwiatowóch=z=dokumentacją=projektową=pod=względem=wómiarów=rabatóI=rozmieszczenia=
poszczególnóch=gatunków=i=odmianI=odległości=sadzeniaI=
J J=====jakości=sadzonego=materiału=roślinnego=Ebez=uszkodzeń=fizjologicznóch=i=mechanicznóchI=z=zachowaniem=jednolitości=
pokrojuI=zabarwienia=i=stopnia=rozwojuFI=
J J====przógotowania=ziemi=pod=rabató=kwiatoweI=tznK=grubości=warstwó=ziemi=urodzajnejI=ilości=kompostuI=
J J=====prawidłowości=zabiegów=pielęgnacójnóch=EpodlewaniaI=odchwaszczaniaI=nawożeniaI=przócinania=przekwitłóch=i=
uschniętóch=kwiatostanówI=wómianó=uschniętóch=roślinFK=
hontrola=robót=przó=odbiorze=wókonanóch=kwietników=polega=naW=
J J=====zgodności=wókonanóch=kwietników=z=dokumentacją=projektowąI=pod=względem=rozmieszczenia=kwietnikówI=gatunków=i=
odmian=posadzonóch=roślinI=
J J====jakości=posadzonóch=roślin=Ejednolitości=barwI=pokrojuI=stopnia=rozwojuFI=
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J

J====przó=odbiorze=jesienią=kwietników=z=roślin=wieloletnich=należó=sprawdzić=zabezpieczenie=na=okres=zimóK=

TK= l_jf^o=ol_ÓT=
TKNK lgólne=zasadó=obmiaru=robót=
lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=TK=
TKOK gednostka=obmiarowa=
gednostką=obmiarową=jestW=
O
J J=====m =Emetr=kwadratowóF=wókonaniaW=trawników=i=kwietników=z=roślin=jednorocznóchI=dwuletnich=i=wieloletnich=Eoprócz=
roślin=cebulkowóch=i=różFI=
J J=====sztK=EsztukaF=wókonania=posadzenia=drzewa=lub=krzewu=oraz=roślin=cebulkowóch=i=róż=na=kwietnikachK=
=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=UK=oobotó=uznaje=się=za=wókonane=
zgodnie=z=dokumentacją=projektowąI=ppT=i=wómaganiami=fnżónieraI=jeżeli=wszóstkie=pomiaró=i=badania=z=zachowaniem=
tolerancji=wg=pkt=S=dałó=wóniki=pozótówneK=
9K mlapT^t^=mŁ^TklŚCf=
=
9KNK lgólne=ustalenia=dotóczące=podstawó=płatności=
lgólne=ustalenia=dotóczące=podstawó=płatności=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=
pkt=VK=
9KOK Cena=jednostki=obmiarowej=
O
Cena=wókonania=N=m =trawnika=obejmujeW=
J J======robotó=przógotowawczeW=oczószczenie=terenuI=dowóz=ziemi=urodzajnejI==rozścielenie=ziemi=urodzajnejI=rozrzucenie=
kompostuI=
J J====zakładanie=trawnikówI=
J J====pielęgnację=trawnikówW=podlewanieI=koszenieI=nawożenieI=odchwaszczanieK=
O
Cena=wókonania=N=m =kwietnika=obejmujeW=
J J====przógotowanie=podłoża=Ewómiana=glebóI=dodanie=kompostuFI=
J J====dostarczenie=i=zasadzenie=materiału=roślinnego=zgodnie=z=dokumentacją=projektowąI=
J J====zasadzenie=materiału=roślinnegoI=
J J====pielęgnacjęW=podlewanieI=odchwaszczanieI=nawożenieI=zabezpieczenie=na=okres=zimóK=
Cena=posadzenia=N=sztuki=drzewa=lub=krzewu=obejmujeW=
J J====robotó=przógotowawczeW=wóznaczenie=miejsc=sadzeniaI=wókopanie=i=zaprawienie=dołkówI=
J J====dostarczenie=materiału=roślinnegoI=
J J====pielęgnację=posadzonóch=drzew=i=krzewówW=podlewanieI=odchwaszczanieI=nawożenieK=
NMK= mowbmfpv=wtfĄw^kb=
NK= mkJdJVUMNN=
Torf=rolniczó=
OK= mkJoJSTMOO=
jateriał=szkółkarskiK=lzdobne=drzewa=i=krzewó=iglaste=
PK= mkJoJSTMOP=
jateriał=szkółkarskiK=lzdobne=drzewa=i=krzewó=liściaste=
4K= mkJoJSTMPM=
CebuleI===bulwóI===kłącza==i===korzenie==bulwiaste=roślin=
=
=
ozdobnóch=
RK= _kJTPLMROOJMN=
hompost=fekaliowoJtorfowó=
SK= _kJTSLVNORJMN=
ooślinó=kwietnikowe=jednoroczne=i=dwuletnieK=
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=
=

pT=OKRKO=aJ
MSKMNKMN=

rjlCkfbkfb=mltfbowCekfltb=ph^omI=oltr=f=owbhf=

=

NK=tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=lpT=
mrzedmiotem=niniejszej=ogólnej=specófikacji=technicznej=ElpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=robót=
związanóch=z=przeciwerozójnóm=umocnieniem=powierzchniowóm=skarpI=rowów=i=ściekówK=
NKOK wakres=stosowania=lpT=
lgólna=specófikacja=techniczna=ElpTF=stanowi=obowiązującą=podstawę=opracowania=szczegółowej=specófikacji=
technicznej=EppTF=stosowanej=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=robót=na=drogach=krajowóchK=
waleca=się=wókorzóstanie=lpT=przó=zlecaniu=robót=na=drogach=wojewódzkichI=powiatowóch=i=gminnóchK=
NKPK wakres=robót=objętóch=lpT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=zasad=prowadzenia=robót=związanóch=z=trwałóm=
powierzchniowóm=umocnieniem=skarpI=rowów=i=ścieków=następującómi=sposobamiW=
J humusowaniemI=obsianiemI=darniowaniemX=
J brukowaniemX=
J zastosowaniem=elementów=prefabrókowanóchX=
J umocnieniem=biowłókninąX=
J umocnieniem=geosóntetókamiX=
J wókonaniem=hódroobsiewuK=
rstalenia=lpT=nie=dotóczą=umocnienia=zboczó=skalnóch=Ez=ochroną=przed=obwałami=kamieniFI=skarp=wómagającóch=
zbrojenia=lub=obudowó=oraz=skarp=okresowo=lub=trwale=omówanóch=wodąK=
NK4K lkreślenia=podstawowe=
=
NK4KNK oów=J=otwartó=wókopI=któró=zbiera=i=odprowadza=wodęK=
NK4KOK aarnina=J=płat=lub=pasmo=wierzchniej=warstwó=glebóI=przerośniętej=i=związanej=korzeniami=roślinności=trawiastejK=
NK4KPK aarniowanie=J=pokrócie=darniną=powierzchni=korpusu=drogowego=w=taki=sposóbI=abó=darnina=w=sposób=trwałó=związała=
się=z=podłożem=sóstemem=korzeniowómK=aarniowanie=kożuchowe=wókonuje=się=na=płaskI=pasami=poziomómiI=układanómi=w=
rzędach=równoległóch=z=przewiązaniem=szczelin=pomiędzó=poszczególnómi=płatamiK=aarniowanie=w=kratę=EkrzóżoweF=
o
wókonuje=się=w=postaci=pasów=darninó=układanóch=pod=kątem=4R I=ograniczającóch=powierzchnie=skarpó=o=bokach=npK=NIM=x=
NIM=mI=które=wópełnia=się=ziemią=roślinną=i=zasiewa=trawąK=
NK4K4K wiemia=urodzajna=EhumusF=J=ziemia=roślinna=zawierająca=co=najmniej=OB=części=organicznóchK=
NK4KRK eumusowanie= J= zespół= czónności= przógotowującóch= powierzchnię= gruntu= do= obudowó= roślinnejI= obejmującó=
dogęszczenie=gruntuI=rowkowanieI=naniesienie=ziemi=urodzajnej=z=jej=grabieniem=EbronowaniemF=i=dogęszczeniemK=
NK4KSK joletowanie= J= proces= umożliwiającó= dogęszczenie= ziemi= urodzajnej= i= wótworzenie= bruzdI= przeprowadzanó= npK= za=
pomocą=walca=o=odpowiednio=ukształtowanej=powierzchniK=
NK4KTK eódroobsiew= J= proces= obejmującó= nanoszenie= hódromechaniczne= mieszanek= siewnóchI= środków= użyźniającóch= i=
emulsji=przeciwerozójnóch=w=celu=umocnienia=biologicznego=powierzchni=gruntuK=
NK4K8K _rukowiec=J=kamień=narzutowó=nieobrobionó=EotoczakF=lub=obrobionó=w=kształcie=nieregularnóm=i=zaokrąglonóch=
krawędziachK=
NK4K9K mrefabrókat=J=element=wókonanó=w=zakładzie=przemósłowómI=któró=po=zmontowaniu=na=budowie=stanowi=umocnienie=
rowu=lub=ściekuK=
=
NK4KNMK _iowłóknina=J=mata=z=włókna=bawełnianego=lub=bawełnopodobnegoI=wókonana=techniką=włókninową=z=równomiernie=
rozmieszczonómi=w=czasie=produkcji=nasionami=traw===i=roślin=motólkowatóchI=służąca=do=umacniania=i=zadarniania=
powierzchniK=
deosóntetóki=J=geotekstólia=EprzepuszczalneI=polimerowe=materiałóI=wótworzone=techniką=tkackąI=dziewiarską=lub=włókninowąI=
w=tóm=geotkaninó=i=geowłókninóF=i=pokrewne=wórobó=jakW=georusztó=Epłaskie=strukturó=w=postaci=regularnej=
=
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julczowanie=J=naniesienie=na=powierzchnię=gruntu=ściółki=EnpK=sieczkiI=stróżónI=trocinI=torfuF=z=lepiszczem=w=celu=ochronó=
przed=wósóchaniem=i=erozjąK=
eódromulczowanie=J=sposób=hódromechanicznego=nanoszenia=mieszaninóEo=podobnóch=parametrach=jak=użówanóch=do=
hódroobsiewuFI=w=składzie=której=nie=ma=nasion=traw=i=roślin=motólkowatóchK=
NK4KNOK Tómczasowa=warstwa=przeciwerozójna=J=warstwa=na=powierzchni=skarpI=wókonana=z=płónnóch=osadów=ściekowóchI=
emulsji=bitumicznóch=lub=lateksowóchI=biowłókninó=i=geosóntetókówI=doraźnie=zabezpieczająca=przed=erozją=powierzchniową=
do=czasu=przejęcia=tej=funkcji=przez=okrówę=roślinnąK=
O

NK4KNPK oamka=tebera=J=ramka=o=boku=RM=cmI=podzielona=drutem=lub=żyłką=na=NMM=kwadratówI=każdó=o=powierzchni=OR=cm I=
do=określania=procentowego=udziału=gatunków=roślinI=po=obsianiuK=
NK4KN4K mozostałe=określenia=podstawowe=są=zgodne=z=odpowiednimi=polskimi=normami=i=z=definicjami=podanómi=w=lpT=aJ
jJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=NK4K=
NKRK=lgólne=wómagania=dotóczące=robót=
lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=NKRK=
OK=j^Tbof^Łv=
OKNK lgólne=wómagania=dotóczące=materiałów=
lgólne=wómagania=dotóczące=materiałówI=ich=pozóskiwania=i=składowaniaI=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=
„tómagania=ogólne"=pkt=OK=
OKOK oodzaje=materiałów=
jateriałami=stosowanómi=przó=umacnianiu=skarpI=rowów=i=ścieków=objętómi=niniejszą=lpT=sąW=
J darninaI=
J ziemia=urodzajnaI=
J nasiona=traw=oraz=roślin=motólkowatóchI=
J brukowiecI=
J mechI=szpilkiI=paliki=i=paleI=
J kruszówoI=
J cementI=
J zaprawa=cementowaI=
J elementó=prefabrókowaneI=
J biowłóknina=i=materiałó=do=jej=przótwierdzaniaI=
J geosóntetóki=i=materiałó=do=ich=przótwierdzaniaI=
J mieszaninó=do=mulczowaniaI=hódromulczowaniaI=hódroobsiewu=oraz=do=zabiegów=konserwacójnóchI=
J osadó=ściekoweK=
OKPK aarnina=
aarninę=należó=wócinać=z=obszarów=położonóch=najbliżej=miejsca=wbudowaniaK=Cięcie=należó=przeprowadzać=przó=
użóciu=specjalnóch=pługów=i=krojówK=młató=lub=pasma=wóciętej=darninóI=w=zależności=od=gruntu=na=jakim=będą=układaneI=
powinnó=mieć=szerokość=od=OR=do=RM=cm=i=grubość=od=S=do=NM=cmK=
tócięta=darnina=powinna=bóć=w=krótkim=czasie=wbudowanaK=
aarninęI=jeżeli=nie=jest=od=razu=wbudowanaI=należó=układać=warstwami=w=stosóI=stroną=porostu=do=siebieI=na=
wósokość=nie=większą=niż=N=mK=rłożone=stosó=winnó=bóć=utrzómówane=w=stanie=wilgotnóm=w=warunkach=zabezpieczającóch=
darninę=przed=zanieczószczeniemI=najwóżej=przez=PM=dniK=
OK4K wiemia=urodzajna=EhumusF=
wiemia=urodzajna=powinna=zawierać=co=najmniej=OB=części=organicznóchK=wiemia=urodzajna=powinna=bóć=wilgotna=i=
pozbawiona=kamieni=większóch=od=R=cm=oraz=wolna=od=zanieczószczeń=obcóchK=
t=przópadkach=wątpliwóch=fnżónier=może=zlecić=wókonanie=badań=w=celu=stwierdzeniaI=że=ziemia=urodzajna=
odpowiada=następującóm=króteriomW=
a) optómalnó=skład=granulometrócznóW=
=
J

frakcja=ilasta=Ed=Y=MIMMO=mmF=

J

frakcja=pólasta=EMIMMO=do=MIMRmmF=

J frakcja=piaszczósta=EMIMR=do=OIM=mmF=
O
b) zawartość=fosforu=EmOlRF=====[=OM=mgLm I=
O
c) zawartość=potasu=EhOlF======[=PM=mgLm I=
d) kwasowość=pe=
[=RIRK=

NO=J=NUBI=
OM=J=PMBI=
4R=J=TMBI=
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OKRK kasiona=traw=
tóbór=gatunków=traw=należó=dostosować=do=rodzaju=glebó=i=stopnia=jej=zawilgoceniaK=waleca=się=stosować=mieszanki=
traw=o=drobnómI=gęstóm=ukorzenieniuI=spełniające=wómagania=mkJoJSRMOPWNVVV=xVz=i=mkJ_JNOMT4WNVVU=x4zK=
OKSK _rukowiec=
_rukowiec=powinien=odpowiadać=wómaganiom=mkJ_JNNNM4WNVSM=xNzK=
OKTK jech=
jech=użówanó=przó=brukowaniu=powinien=bóć=wósuszonóI=posiadać=długie=włókna=J=nie=zanieczószczone=trawąI=
liśćmi=i=ziemiąK=
pkładowanie=mchu=polega=na=układaniu=go=w=stosó=lub=prózmóK=tósokość=stosu=nie=powinna=przekraczać=N=mK=
OK8K pzpilki=do=przóbijania=darninó=
pzpilki=do=przóbijania=darninó=powinnó=bóć=wókonane=z=gałęziI=żerdzi=lub=drewna=szczapowegoK=pzpilki=powinnó=bóć=
prosteI=ostro=zaciosaneK=drubość=szpilek=powinna=wónosić=od=NIR=do=OIR=cmI=a=długość=od=OM=do=PM=cmK=
OK9K hruszówo=
Żwir=i=mieszanka=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=mkJ_JNNNNNWNVVS=xOzK=miasek=
powinien=odpowiadać=wómaganiom=mkJ_JNNNNPWNVVS=xPzK=
OKNMK Cement=
Cement=portlandzki=powinien=odpowiadać=wómaganiom=mkJ_JNVTMNWNVVT=xTzK=Cement=
hutniczó=powinien=odpowiadać=wómaganiom=mkJ_JNVTMNWNVVT=xTzK=pkładowanie=cementu=
powinno=bóć=zgodne=z=_kJUULSTPNJMU=xNOzK=
OKNNK waprawa=cementowa=
mrzó=wókonówaniu=umocnień=rowów=i=ścieków=należó=stosować=zaprawó=cementowe=zgodne=z=wómaganiami=
mkJ_JN4RMNWNVVM=xSzK=
OKNOK blementó=prefabrókowane=
tótrzómałośćI= kształt= i= wómiaró= elementów= powinnó= bóć= zgodne= z= dokumentacją= projektową= i= ppTK= hrawężniki=
betonowe=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=_kJUMLSTTRJMPLM4=xNPzK=
OKNPK _iowłóknina=
_iowłóknina=oraz=szpilki=i=kołki=do=jej=przótwierdzania=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=mkJ_JNOMT4WNVVU=x4zK=
_iowłóknina=powinna=zawierać=mieszankę=nasion=zaleconą=przez=mkJ_JNOMT4WNVVU=x4z=dla=tópu=siedliska=i=rodzaju=gruntu=
znajdującego=się=na=umacnianej=powierzchniK=
_iowłóknina=powinna=bóć=składowana=i=przechowówana=w=belach=owiniętóch=foliąI=w=suchóm=i=przewiewnóm=
pomieszczeniuI=zgodnie=z=zaleceniami=producentaK=momieszczenie=to=powinno=bóć=niedostępne=dla=grózoniK=
pzpilki=i=kołki=powinnó=bóć=wókonane=z=gałęziI=żerdziI=obrzónków=lub=drzewa=szczapowegoK=drubość=szpilek=powinna=
wónosić=od=NIR=cm=do=OIR=cmI=a=długość=od=OR=do=PR=cmK=drubość=kołków=powinna=wónosić=od=4=cm=do=S=mI=a=długość=od=RM=
cm=do=SM=cmK=t=górnóm=końcu=kołki=powinnó=mieć=nacięcia=do=nawinięcia=sznurkaK=
pznurek=polipropólenowó=do=przótwierdzania=biowłókninó=powinien=spełniać=wómagania=mkJmJ=
URMNOWNVVO=xUzK=
OKN4K deosóntetóki=
ao=powierzchniowego=umocnienia=przeciwerozójnego=skarp=należó=stosować=geosóntetóki=określone=w=dokumentacji=
projektowejI=npKW=
J

geotekstóliaI=w=tóm=geotkaninó=Ewótwarzane=przez=przeplatanie=przędzóI=włókienI=filamentówI=taśmF=i=geowłókninó=Ewarstwa=
runa=lub=włóknin=połączonóch=siłami=tarcia=lub=kohezji=albo=adhezjiFI=

J

gęste=geosiatki=bezwęzełkoweI=tjK=płaskie=strukturó=w=postaci=siatki=o=małóm=oczkuI=

J

geokompozótó=przepuszczalneI=tjK=materiałó=złożone=z=różnóch=geosóntetókówI=

J

geosiatki=komórkoweI=tjK=przestrzenne=strukturó=zbliżone=wóglądem=do=plastra=mioduI=

J

geomató=z=siatkiI=tjK=materiałó=geosóntetóczne=w=postaci=siatki=ze=strukturą=przestrzenną=Eodmianą=jest=geomata=darniowa=z=
wcześniej=wóhodowaną=trawą=do=natóchmiastowego=utworzenia=roślinnego=pokrócia=skarpóFK=
hażdó=zastosowanó=geosóntetók=powinien=posiadać=aprobatę=technicznąI=wódaną=przez=uprawnioną=jednostkęK=
deosóntetók=do=umocnienia=przeciwerozójnego=skarp=powinien=mieć=charakteróstókę=zgodną=z=aprobatą=techniczną=
oraz=wómaganiami=dokumentacji=projektowej=i=ppTK=waleca=sięI=abó=geosóntetóki=bółó=odporne=na=działanie=wilgociI=
promieniowanie=słoneczneI=starzenie=sięI=bez=rozdarćI=dziur=i=przerw=ciągłościI=z=odpowiednią=wótrzómałością=na=rozciąganie=i=
rozerwanie=i=odpornością=na=działanie=mikroorganizmów=wóstępującóch=w=ziemiK=
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deosóntetókiI=dostarczane=w=rolkach=opakowanóch=w=folieI=mogą=bóć=składowane=bez=specjalnego=zabezpieczeniaK=
deosóntetóki= nieopakowane= należó= chronić= przed= zamoczeniem= wodąI= zapóleniem= i= przed= działaniem= słońcaK= mrzó=
składowaniu=geosóntetóków=należó=przestrzegać=zaleceń=producentówK=
oolki=mogą=bóć=wóładowane=ręcznie=lub=za=pomocą żurawi=i=ładowarekK=OKNRK=
jieszanina=do=hódroobsiewu=
jieszanina=do=hódroobsiewu=powinna=składać=się=zW=
J

przefermentowanóch=osadów=ściekowóchI=

J

kompozócji=nasion=traw=i=roślin=motólkowatóchI=

J

ściółkiI=tjK=substancji=poprawiającóch=strukturę=podłoża=i=osłaniającóch=kiełkujące=nasiona=oraz=siewki=EnpK=sieczkiI=trocinI=
strużónI=konfettiFI=

J

popiołów=lotnóchI=spełniającóch=rolę=nawozów=o=wódłużonóm=działaniu=oraz=odkwaszaniaI=

J

nawozów=mineralnóchI=npK=gdó=osadó=ściekowe=mają=małą=wartość=nawozowąK=
aopuszcza= sięI= po= zaakceptowaniu= przez= fnżónieraI= stosowanie= mieszaninóI= w= której= zamiast= osadów=
ściekowóch= i= popiołów= lotnóch= znajduje= się= woda= i= substancje= zabezpieczające= podłoże= przed= wósóchaniem= i= erozją=
EnpK=emulsja=asfaltowa=i=lateksowaFK=
lsadó=ściekowe=powinnó=pochodzić=z=oczószczalni=komunalnóch=i=powinnó=bóć=przefermentowane=lub=
kompostowaneI=a=zawartość=metali=ciężkich=nie=może=przekroczóć=na=N=kg=suchej=masóW=NRMM=mg=ołowiuI=RM=mg=kadmuI=OR=mg=
rtęciI=RMM=mg=niklu=oraz=ORMM=mg=chromuK=
pkład=mieszanek=trawI=uzależnionó=od=rodzaju=gruntuI=może=bóć=przójmowanó=według=mkJ_JNOMT4WNVVU=x4zK=kasiona=
roślin=powinnó=spełniać=wómagania=mkJoJSRMOPWNVVV=xVzK=
bmulsja= asfaltowa= powinna= odpowiadać= wómaganiom= wótócznóch= technicznóch= xNRzI= a= popiołó= lotne= mkJpJ
VSMPRWNVVT=xNNzK=
O
oamowó=skład=mieszaninó=na=N=m =hódroobsiewu=powinien=bóć=następującóW=
J

przefermentowane=osadó=ściekowe=

J kompozócje=EmieszankiF=nasion=traw=
i=roślin=motólkowatóch=
J

P

od=NO=do=PM=dm =Eo=4JNMB=suchej=masóFI=
od=MIMNU=do=MIMP=kgI=

ściółka=EsieczkaI=strużónóI=substrat=torfowóF=====od=MIMS=do=MINM=kgI=

J

popiołó=lotne=

J

nawozó=mineralne=EkmhF=
od=MIMO=do=MIMR=kgK=
tókonawca=przedstawi=fnżónierowi=do=akceptacji=szczegółowó=skład=mieszaninó=na=podstawieW=

J

orzeczenia=wódanego=po=badaniach=składników=mieszaninó=z=gruntem=w=specjalistócznóm=instótucie=naukowoJ
badawczómI=stacji=rolniczoJchemicznej=lub=innej=uprawnionej=jednostceI=względnieI=

J

wóników=prób=dokonanóch=na=odcinku=próbnóm=Epoletku=doświadczalnómF=utworzonóm=na=umacnianej=powierzchniK=

od=MIMU=do=MIN4=kgI=

PK= pmowĘT=
PKNK lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=
lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=PK=
PKOK pprzęt=do=wókonania=robót=
tókonawca= przóstępującó= do= wókonania= umocnienia= technicznoJbiologicznego= powinien= wókazać= się= możliwością=
korzóstania=z=następującego=sprzętuW=
J równiarekI=
J ewK=walców=gładkichI=żebrowanóch=lub=róflowanóchI=
J ubijaków=o=ręcznóm=prowadzeniuI=
J wibratorów=samobieżnóchI=
J płót=ubijającóchI=
J ewK=sprzętu=do=podwieszania=i=podciąganiaI=
J hódrosiewnika=z=ciągnikiem=oraz=osprzętu=do=agrouprawó=EnpK=włóki=obręczowoJpierścieniowejI=bronó=chwastownika=J=
zgrzebłaI=wałowłókiFI=
J cósternó=z=wodą=pod=ciśnieniem=Edo=zraszaniaF=oraz=wężó=do=podlewania=Emiejsc=niedostępnóchFK=
4K= To^kpmloT=
4KNK lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=
lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=4K=
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4KOK Transport=materiałów=
4KOKNK=Transport=darninó=
=
aarninę=można=przewozić=dowolnómi=środkami=transportu=w=warunkach=zabezpieczającóch=przed=obsópaniem=się=ziemi=
roślinnej=i=odkróciem=korzonków=trawó=oraz=przed=innómi=uszkodzeniamiK=
=
====
4KOKOK Transport=nasion=traw=
kasiona=traw=można=przewozić=dowolnómi=środkami=transportu=w=warunkach=zabezpieczającóch=je=przed=
zawilgoceniemK=
4KOKPK Transport=brukowca=
_rukowiec=można=przewozić=dowolnómi=środkami=transportuK=
4KOK4K Transport=mchu=
jech=można=przewozić=dowolnómi=środkami=transportu=w=warunkach=zabezpieczającóch=go=przed=zawilgoceniem=i=
zanieczószczeniemK=
4KOKRK Transport=materiałów=z=drewna=
pzpilkiI=paliki=i=pale=można=przewozić=dowolnómi=środkami=transportu=w=warunkach=
zabezpieczającóch=je=przed=uszkodzeniamiK=
4KOKSK Transport=kruszówa=
hruszówo=można=przewozić=dowolnómi=środkami=transportu=w=warunkach=zabezpieczającóch=je=
przed=zanieczószczeniemI=zmieszaniem=z=innómi=kruszówami=i=nadmiernóm=zawilgoceniemK=
4KOKTK Transport=cementu=
Cement=należó=przewozić=zgodnie=z=wómaganiami=_kJUULSTPNJMU=xNOzK=
4KOK8K Transport=biowłókninó=
_iowłókninę=można=przewozić=dowolnómi=środkami=transportowómi=w=warunkach=
zabezpieczającóch=przed=zawilgoceniemK=
4KOK9K Transport=geosóntetóków=
deosóntetóki=można=przewozić=dowolnómi=środkami=transportowómi=w=warunkach=zabezpieczającóch=przed=
nadmiernóm=zawilgoceniemI=ogrzaniem=i=naświetleniemI=uszkodzeniami=podczas=przemieszczania=się=w=środku=
transportowómI=chemikaliami=lub=tłuszczami=oraz=przedmiotami=mogącómi=przebićI=rozciąć=lub=je=zanieczóścićI=z=
uwzględnieniem=zaleceń=producentaK=
4KOKNMK Transport=elementów=prefabrókowanóch=
blementó=prefabrókowane=można=przewozić=dowolnómi=środkami=transportu=w=warunkach=zabezpieczającóch=je=
przed=uszkodzeniamiK=
ao=transportu=można=przekazać=elementóI=w=któróch=beton=osiągnął=wótrzómałość=co=najmniej=MITR=
odK=
4KOKNNK Transport=mieszanki=do=hódroobsiewu=
lsadó=pobierane=z=oczószczalni=ścieków=można=transportować=do=miejsca=obsiewuW=
P

J

komunalnómi=wozami=asenizacójnómiI=o=pojemności=do=NMIM=m I=

J

rolniczómi=wozami=asenizacójnómiI=wóposażonómi=w=pompó=próżniowe=Ena=odległości=do=około=R=kmFI=

J w=specjalnóch=zbiornikachK=
4K
tvhlk^kfb=ol_ÓT=
=
RKNK lgólne=zasadó=wókonania=robót=
lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=RK=
RKOK eumusowanie=
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eumusowanie=powinno=bóć=wókonówane=od=górnej=krawędzi=skarpó=do=jej=dolnej=krawędziK=tarstwa=ziemi=urodzajnej=
powinna=sięgać=poza=górną=krawędź=skarpó=i=poza=podnóże=skarpó=nasópu=od=NR=do=OR=cmK=
drubość=pokrócia=ziemią=urodzajną=powinna=wónosić=od=NM=do=NR=cm=po=moletowaniu=i=zagęszczeniuI=w=zależności=
od=gruntu=wóstępującego=na=powierzchni=skarpóK=
t=celu=lepszego=powiązania=warstwó=ziemi=urodzajnej=z=gruntemI=na=powierzchni=skarpó=należó=wókonówać=rowki=
o
o
poziome=lub=pod=kątem=PM =do=4R =o=głębokości=od=P=do======R=cmI=w=odstępach=co=MIR=do=NIM=mK=rłożoną=warstwę=ziemi=
urodzajnej=należó=zagrabić=EpobronowaćF=i=lekko=zagęścić=przez=ubicie=ręczne=lub=mechaniczneK=
RKPK rmocnienie=skarp=przez=obsianie=trawą=i=roślinami=motólkowatómi=
mroces=umocnienia=powierzchni=skarp=i=rowów=poprzez=obsianie=nasionami=traw======i=roślin=motólkowatóch=polega=naW=
=
=
====
a) wótworzeniu=na=skarpie=warstwó=ziemi=urodzajnej=przezW=
=
J

humusowanie=Epatrz=pkt=RKOFI=lubI=

J

wómieszanie===gruntu===skarpó==z===naniesionómi===osadami===ściekowómi===za===pomocą=osprzętu=agrouprawowegoI=abó=
uzóskać=zawartość=części=organicznóch=warstwó=co=najmniej=NBI=
O
O
b) obsianiu=warstwó=ziemi=urodzajnej=kompozócjami=nasion=trawI=roślin=motólkowatóch=i=bólin=w=ilości=od=NU=gLm =do=PM=gLm I=
dobranóch=odpowiednio=do=warunków=siedliskowóch=Erodzaju=podłożaI=wóstawó=oraz=pochólenia=skarpFI=
c) naniesieniu= na= obsianą= powierzchnię= tómczasowej= warstwó= przeciwerozójnej= Epatrz= pkt= RK4F= metodą= mulczowania= lub=
hódromulczowaniaK=
t=okresach=posusznóch=należó=sóstematócznie=zraszać=wodą=obsiane=powierzchnieK=
RK4K Tómczasowa=warstwa=przeciwerozójna=
Tómczasowa=warstwa=przeciwerozójna=doraźnie=zabezpiecza=przed=erozją=powierzchniową=do=czasu=przejęcia=tej=
funkcji=przez=okrówę=roślinnąK=
Tómczasowa=warstwa=przeciwerozójna=może=bóć=wókonana=z=biowłókninóI=geosóntetókówI=z=płónnóch=osadów=
ściekowóchI=emulsji=bitumicznóch=lub=lateksowóch=npK=metodą=mulczowania=lub=hódromulczowaniaK=
julczowanie=polega=na=naniesieniu=na=powierzchnię=gruntu=ściółki=EnpK=sieczkiI=stróżónI=trocinI=substratu=torfuF=z=
O
lepiszczem=EnpK=emulsją=asfaltowąF=w=celu=ochronó=przed=wósóchaniem=i=erozjąI=w=ilości=od=MIMP=do=MIMR=kgLm K=
waleca=się=wókonanie=tómczasowej=warstwó=przeciwerozójnej=na=wóprofilowanóch=skarpachI=które=jeszcze=w=stanie=
surowóm=powinnó=bóć=niezwłocznie=zabezpieczone=przed=erozjąK=tłaściwe=umocnienie=skarpI=przewidziane=w=dokumentacji=
projektowejI=powinno=bóć=wókonówane=w=optómalnóch=terminach=agrotechnicznóchK=
RKRK aarniowanie=
aarniowanie=należó=wókonówać=wczesną=wiosną=do=końca=maja=oraz=we=wrześniuI=a=w=razie=konieczności=w=
październikuK=
mowierzchnia=przeznaczona=do=darniowania=powinna=bóć=dokładnie=wórównanaI=a=w=uzasadnionóch=
przópadkach=pokróta=warstwą=ziemi=urodzajnejK=
t=okresach=suchóch=powierzchnie=darniowane=należó=polewać=wodą=w=godzinach=popołudniowóch=przez=okres=od=O=
do=P=tógodniK=jożna=stosować=inne=zabiegi=chroniące=darń=przed=wósóchaniemI=zaakceptowane=przez=fnżónieraK=
RKRKNK aarniowanie=kożuchowe=
aarń=układa=się=pasami=poziomómiI=rozpoczónając=od=dołu=skarpóK=mas=dolnó=powinien=bóć=opartó=o=element=
zabezpieczającó=podstawę=skarpóK=t=przópadku=braku=zabezpieczenia=podstawó=skarpóI=dolnó=pas=darninó=powinien=bóć=
zagłębionó=w=dno=rowu=lub=teren=na=głębokość=od=R=do=U=cmK=masó=darninó=należó=układać=takI=abó=ściśle=przólegałó=do=siebieI=
ale=nie=zachodziłó=na=siebieK=mowstałe=szparó=należó=wópełnić=odpowiednio=przóciętómi=kawałkami=darninóK=rłożoną=darninę=
należó=uklepać=drewnianóm=ubijakiem=takI=abó=darnina=od=stronó=korzeni=przólegała=ściśle=do=podłożaK=
tókonując=darniowanie=pod=koniec=okresu=wegetacji=oraz=na=skarpach=o=nachóleniu=bardzo=stromómI=płató=darninó=
P
należó=przóbić=szpilkamiI=w=ilości=nie=mniejszej=niż=NS=sztKLm =i=nie=mniej=niż=O=sztK=na=
płatK=
RKRKOK aarniowanie=w=kratę=
rmocnienie=skarp=przez=darniowanie=w=kratę=wókonuje=się=na=wósokich=nasópach=Epowóżej=PIR=mFK=aarniowanie=w=
o
kratę=należó=wókonówać=pasami=nachólonómi=do=podstawó=skarpó=pod=kątem=4R I=krzóżującómi=się=w=taki=sposóbI=abó=tworzółó=
nie=pokróte=darniną=kwadrató=EokienkaFI=o=wómiarach=zgodnóch=z=dokumentacją=projektową=i=ppTK=Ułożone=w=kratę=płató=
darninó=należó=uklepać=ubijakiem=i=przóbić=do=podłoża=szpilkamiK=
mola=okienek=powinnó=bóć=obsiane=mieszanką=traw=spełniającą=wómagania=mkJoJSRMOPWNVVV=xVzK=
RKSK= _rukowanie=
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rmocnienie=brukowcem=stosuje=się=przó=nachóleniu=skarp=wóższóm=od=NWNIR=oraz=w=celu=zabezpieczenia=przed=
silnóm=działaniem=strumieni=przepłówającej=wodóK=
RKSKNK=mrzógotowanie=podłoża=
modłoże=pod=brukowiec=należó=przógotować=zgodnie=z=mkJpJMOOMRWNVVU=xNMzK=
4KSKOK

modkład=

=
=
========
modkład=pod=brukowiec=stanowi=warstwa=kruszówa=o=grubości=od=NM=cm=do=NR=cmK=modkład=z=grubszego=kruszówa=
należó=układać=„pod=sznur"I=natomiast=z=drobniejszego=kruszówaI=dającego=się=wórównówać=przeciąganiem=łatóI=„pod=łatę"K=mo=
ułożeniu=podkładu=należó=go=lekko=uklepaćI=ale=nie=ubijaćK=
mrzó=umocnieniu=rowów=i=ścieków=na=warstwie=podkładu=z=kruszówa=można=ułożyć=warstwę=zaprawó=cementowoJ
piaskowej=w=stosunku=NW4=i=grubości=od=P=cm=do=R=cmK=

RKSKPK hrawężniki=betonowe=
hrawężniki=betonowe=stosuje=się=do=umocnienia=podstawó=skarpóK=hrawężniki=układa=się=„pod=sznur"=takI=abó=ich=
górne=krawędzie=wóstawałó=ponad=projektowanó=poziom=dna=lub=skarpóK=hrawężniki=układa=się=bezpośrednio=na=wórównanóm=
podłożu=lub=na=podkładzie=z=kruszówaK=
RKSK4K malisada=
malisadę=Eobramowanie=powierzchni=brukowanejF=stosuje=się=na=gruntach=słabóchI=plastócznóchI=ustępującóch=pod=
naciskiem=skrajnóch=brukowców=lub=krawężnikówK=
male=należó=wbijać=„pod=sznur"=równo=z=poziomem=górnej=warstwó=brukuK=pzerokość=szczelin=międzó=palami=nie=
powinna=przekraczać=N=cmK=
RKSKRK rkładanie=brukowca=
_rukowiec= należó= układać= na= przógotowanóm= podkładzie= wg= pktu= RKSKOK= _rukowiec= układa= się= „pod= sznur"= naciągniętó= na=
palikach= na= wósokość= od= O= cm= do= 4= cm= nad= projektowanó= poziom= powierzchniK= rkładanie= brukowca= należó= rozpocząć= od=
uprzednio= wókonanóch= oporówJkrawężnikówK= t= przópadku= gdó= dokumentacja= projektowa= takich= oporów= nie= przewidujeI=
należó= w= pierwszej= kolejnościI= po= linii= obwodu= umocnieniaI= ułożyć= brukowce= największeK= _rukowiec= należó= układać= takI= abó=
szczelinó= międzó= sąsiednimi=warstwami= mijałó= się= i= nie= przekraczałó= P=cmI= a= największó= wómiar= brukowca= bół= skierowanó= w=
podkładK=
mo= ułożeniu= brukowca= szczelinó= należó= wópełnić= kruszówem= i= powierzchnię= ubić= do= osiągnięcia=
wómaganego= poziomuK= t= przópadku= układania= brukowca= na= podkładzie= z= kruszówa= i= mchuI= szczelinó=
należó=dokładanie=wópełnić=mchemI=a=następnie=kruszówem= i=powierzchnię=ubić=do=osiągnięcia=
wómaganego=poziomuK=
t=przópadku=układania=brukowca=na=zaprawie=cementowoJpiaskowej=rozłożonej=na=podkładzie=z= kruszówaI=szczelinó= należó=
wópełnić= zaprawą= cementowoJpiaskową= o= stosunku= NWOK= t= okresie= wiązania= zaprawó= cementowoJpiaskowej= powierzchnię=
bruku=należó=osłonić=matami=lub=warstwą=piasku=i=utrzómówać=w=stanie=wilgotnóm=przez=co=najmniej=T=dniK=
RKTK rkładanie=elementów=prefabrókowanóch=
Tópowómi=elementami=prefabrókowanómi=stosowanómi=dla=umocnienia=skarp=i=rowów=sąW=
J płótó=ściekowe=betonowe=J=tóp=korótkowó=wg=hmbaJMNKMP=xN4zI=
J płótó=ściekowe=betonowe=J=tóp=trójkątnó=wg=hmbaJMNKMR=xN4zI=
J prefabrókató=ścieku=skarpowego=J=tóp=trapezowó=wg=hmbaJMNKOR=xN4zK=
modłożeI=na=któróm=układane=będą=elementó=prefabrókowaneI=powinno=bóć=zagęszczone=do=wskaźnika=fs=Z=NIMK=ka=
przógotowanóm=podłożu=należó=ułożyć=podsópkę=cementowoJpiaskową=o=stosunku=NW4=i=zagęścić=do=wskaźnika=fs=Z=NIMK=
blementó=prefabrókowane=należó=układać=z=zachowaniem=spadku=podłużnego=i=rzędnóch=ścieku=zgodnie=z=dokumentacją=
projektową=lub=ppTK=
ppoinó=pomiędzó=płótami=należó=wópełnić=zaprawą=cementowoJpiaskową=o=stosunku=NWO=i=utrzómówać=w=stanie=
wilgotnóm=przez=co=najmniej=T=dniK=
RK8K rmacnianie=powierzchni=biowłókniną=
=
RK8KNK wasadó=ogólne=
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rmacnianie=powierzchni=biowłókniną=powinno=odpowiadać=wómaganiom=mkJ_JNOMT4WNVVU=x4zK=
RK8KOK mrzógotowanie=powierzchni=
mrzógotowana=powierzchnia=powinna=bóć=wórównana=i=oczószczona=z=kamieniI=korzeniI=z=rozkruszonómi=brółami=gruntuX=glebó=
o=odczónie=kwasowości=pe=[= RIR= powinnó= bóć=potraktowane=wapnemI=a= nieurodzajne= gruntó= powinnó= bóć=przókróte=warstwą=
ziemi=urodzajnej=R=cm=lub=U=cm=w=zależności=od=rodzaju=gruntuK=
RK8KPK rkładanie=biowłókninó=na=skarpach=wókopów=
ka=skarpach=wókopów= biowłóknina=powinna=bóć=rozwijana=z=beli=równolegle=do=dolnej=skarpó=i=przómocowówana=do=podłoża=
szpilkami=na=jej=brzegu=w=zasadzie=w=odstępach=od=MIU=m=do=NIM=mI=a=na=
skarpach= o= nachóleniu= większóm= od= NWO= i= przó= szerokości= włókninó= większej= niż= NIM= m= należó= przómocowówać= szpilkami= w=
odstępach=od=N=m=do=====NIR=m=także=środek=pasaK=_rzegi=pasów=biowłókninó=powinnó=bóć=układane=na=zakładkę=szerokości=MIN=
mK= tierzchołki= wbitóch= szpilek= nie= powinnó= wóstawać= ponad= biowłókninę= więcej= niż= O= cmK= _iowłókninę= należó= rozwijać= i=
układać= luźnoI= zostawiając= około= RB= zapasu= długości= na= kurczenie= się= po= jej= zamoczeniuK= mrzó= umacnianiu= skarp= wókopów=
pasem=o=szerokości=większej=niż=NIM=mI=należó=formować=w=biowłókninie=poziome=fałdóI= ułatwiające=zatrzómówanie=się=ziemi=
po=jej=przósópaniuK=t=przópadku=szerokości=skarpó=większej=niż=P=mI=zaleca=się=układanie=biowłókninó=pasami=pionowómi=Ejak=
na=skarpach=nasópówFK=
RK8K4K rkładanie=biowłókninó=na=skarpach=nasópów=
ka=skarpach=nasópów=wórównaną=powierzchnię=skarpó=należó=pokróć=warstwą=ziemi=urodzajnej=minimum=R=cmK=
_iowłókninę=należó=układać=prostopadle=do=górnej=krawędzi=skarpóI=wókonując=w=odstępach=N=m=poziome=fałdó=biowłókninó=
szerokości=P=cmI=zabezpieczające=przed=zsuwaniem=się=ziemi=pokrówającej=włókninę=i=umożliwiające=kurczenie=się=
biowłókninó=po=zamoczeniuK=r=podstawó=oraz=na=koronie=nasópu=należó=pozostawić=zapas=biowłókninó=długości=MIR=mK=wapas=
ten=należó=wókorzóstać=do=zakotwiczenia=biowłókninó=w=rowkach=głębokości=MIO=mK=t=przópadku=układania=biowłókninó=na=
całej=powierzchni=nasópu=kotwiczenie=jej=na=koronie=jest=zbędneK=_iowłókninę=zaleca=się=układać=i=mocować=na=skarpie=z=
drabinó=o=długości=równej=szerokości=skarpó=ułożonej=na=kołkachI=listwach=lub=żerdziachI=co=zapobiega=naruszeniu=wórównanej=
powierzchniK=kie=dopuszcza=się=chodzenia=po=wórównanej=powierzchni=skarpó=przed=ułożeniem=biowłókninóI=ani=po=jej=
ułożeniuK=pąsiednie=pasó=biowłókninó=powinnó=zachodzić=na=siebie=pasem=szerokości=MIN=mK=t=pas=ten=należó=wbić=szpilki=
mocujące=biowłókninę=w=odstępach=od=MIU=m=do=NIM=mK=tierzchołki=wbitóch=szpilek=nie=powinnó=wóstawać=ponad=biowłókninę=
więcej=niż=O=cmK=t=przópadku=gdó=nachólenie=skarpó=jest=większe=niż=NWOI=a=jej=szerokość=większa=niż=P=mI=oprócz=szpilek=
zaleca=się=użyć=kołków=usótuowanóch=w=poziomóch=rzędachI=w=środku=pasów=biowłókninóK=hołki=należó=częściowo=wbićI=
pozostawiając=MIN=m=jego=długościK=ka=zacięcia=należó=nawinąć=sznurek=polipropólenowó=i=wbić=kołki=równo=z=terenemI=
dociskając=włókninę=do=skarpóK=_ezpośrednio=po=ułożeniu=i=umocowaniu=pasa=biowłókninó=należó=przósópać=jąI=z=drabinóI=
warstwą=ziemi=urodzajnej=o=miąższości=od=N=cm=do=O=cmK=
RK8KRK wabiegi=pielęgnacójne=
mielęgnacja=polega=na=utrzómaniu=w=stanie=wilgotnóm=skarp=umacnianóch=biowłókniną=przez=PM=dniI=a=przó=braku=opadów= do=
sześciu= tógodniK= wraszanie= należó= wókonówać= zraszaczami= deszczownianómi= lub= ogrodniczómiK= kiedopuszczalne= jest=
polewanie=z= węża=bez= urządzeń=rozpróskującóch=wodęK=ao=czasu=powstania=zwartego=zadarnieniaI=umocnione=powierzchnie=
nie= powinnó= bóć= zalewane= dłużej= niż= P= dniK= t= przópadku= żółknięcia= traw= po= ich= wzejściuI= konieczne= jest= uzupełnienie= glebó=
przez= nawożenie= powierzchni= umocnionej= nawozami= mineralnómiK= t= trakcie= sezonu= wegetacójnego= należó= wókonówać=
koszenie=pielęgnacójneI=po=wórośnięciu=traw=do=wósokości=OM=cmI=a=skoszoną=trawę=usuwać=z=powierzchni=umocnionóchK=
=
RKVK rmocnienie=powierzchni=geosóntetókami=
=
rmocnienie=skarp=geosóntetókami=powinno=odpowiadać=ustaleniom=dokumentacji=projektowejK=
Ułożenie=geosóntetóków=na=skarpie=powinno=bóć=zgodne=z=zaleceniami=producenta=i=aprobató=technicznejI=a=w=przópadku=ich=
braku=lub=niepełnóch=danóch=J=zgodne=ze=wskazaniami=podanómi=w=dalszóm=
ciąguK=
colięI=w=którą=są=zapakowane=rolki=geosóntetókówI=zaleca=się=zdejmować=bezpośrednio=przed=układaniemK=t=celu=
uzóskania=mniejszej=szerokości=rolki=można=ją=przeciąć=piłąK=
w=powierzchni=skarpó=należó=usunąć=przedmiotó=mogące=spowodować=uszkodzenie=geosóntetókówI=npK=gałęzieI=
korzenieI=gruzI=ostre=ziarna=tłuczniaI=grudóI=brółó=gruntu=spoistego=itpK=mowierzchnia=skarpó=powinna=bóć=wórównanaI=
zwłaszcza=należó=wópełnić=zagłębienia=i=wórwó=powstałe=po=rozmóciu=przez=deszczK=
oozpakowanie=rulonów=powinno=następować=pojedónczoI=bezpośrednio=przed=ich=układaniem=na=przógotowanóm=
podłożu=gruntowómK=mrzó=większóm=zakresie=robót=zaleca=się=wókonanie=projektu=ErósunkuFI=ilustrującego=sposób=układania=i=
łączenia=rulonówI=ewK=szerokości=zakładekI=mocowania=do=podłoża=itpK=
deosóntetóki=na=skarpach=można=układać=ręcznieI=za=pomocą żurawia=lub=przez=rozwijanie=ze=szpuliK=mo=ułożeniuI=jak=
również=przó=silnóm=wietrze=w=czasie=układaniaI=geosóntetóki=należó=chronić=przed=podrówaniemI=przótwierdzając=je=za=
pomocą=kołków=mocującóch=lub=obciążając=punktowo=materiałemI=któró=ma=bóć=na=nich=ułożonó=lub=w=innó=sposóbI=npK=
woreczkami=z=piaskiemK=ddó=potrzebne=jest=stałe=mocowanie=geosóntetóków=do=gruntuI=można=tego=dokonać=npK=szpilkami=
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EstalowómiI=z=tworzówa=sztucznegoFI=klamrami=lub=gwoździami=wbijanómi=przez=podkładkę=w=paliki=uprzednio=umieszczone=w=
gruncieK=
rkładanie=geosóntetóków=na=skarpie=można=wókonówaćI=w=zależności=od=zaleceń=producentaW=
równolegle=do=krawędzi=skarpóI=rozpoczónając=od=dołu=skarpó=ku=górzeI=zwracając=uwagęI=abó=pasmo=leżące=wóżej=
przókrówało=pasmo=leżące=niżejI=
a) od=góró=ku=dołowiI=rozwijając=rulonó=po=linii=największego=spadku=z=odpowiednimi=zakładkamiI=zwókle=kotwiąc=je=u=góró=i=
dołu=skarpó=w=rowach=kotwiącóchI=wópełnionóch=zagęszczonóm=gruntemK=
mrzó=układaniu=geosóntetóków=należó=unikać=jakichkolwiek=przeciągań=lub=przesunięć=rozwiniętej=beliI=mogącóch=
spowodować=uszkodzenie=materiałuK=
mołączenia=rozwiniętóch=rulonów=powinnó=bóć=wókonane=zgodnie=z=zaleceniami=producenta=geotekstóliiI=w=postaciW=
luźnego=zakładu=o=ustalonej=jego=szerokości=lub=zszóciaI=zgrzewaniaI=sklejeniaI=klamrowaniaI=szpilkowania=itpK=
wależnie=od=rodzaju=materiałuI=geosóntetók=układa=sięI=zgodnie=z=instrukcją=producentaI=przed=lub=po=naniesieniu=
humusu=i=obsiewie=wókonanómi=według=punktów=RKO=i=RKPI=lub=hódroobsiewie=według=punktu=RKNMK=
RKNMK=tókonanie=hódroobsiewu=
eódroobsiew=może=bóć=wókonówanó=wółącznie=przez=przedsiębiorstwa=posiadające=doświadczenie=w=tej=technologii=
umacniania=skarp=i=rowówK=
jateriałó=użówane=do=hódroobsiewu=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=pktu=OI=a=sprzęt=J=pktu=PK=
geśli=zaistnieje=potrzeba=wókonania=odcinka=próbnego=Epoletka=doświadczalnegoF=to=co=najmniej=na=
4MJSM=dni=przed=rozpoczęciem=robót=Ew=zależności=od=rodzaju=gruntuI=siedliskaI=temperaturó=powietrzaI=
możliwości=polewaniaF=tókonawca=wókona=taki=odcinek=w=celu=stwierdzenia=prawidłowości=przójętego=
składu=mieszaninó=do=hódroobsiewu=
i=równomierności=pokrócia=umacnianej=powierzchni=
trawąK=ao=próbó=tókonawca=powinien=użyć=materiałów=i=sprzętu=takichI=jakie=będą=stosowane=w=czasie=robót=umacniającóchK=
O
ldcinek=próbnó=powinien=składać=się=co=najmniej=z=dwóch=poletek=o=powierzchniach=minK=NMM=m I=zlokalizowanóch=na=
zacienionej=EnpK=północnejF=i=niezacienionej=EnpK=południowejF=skarpieK=
eódroobsiewu=przó=użóciu=osadów=ściekowóch=nie=można=wókonówać=w=strefach=ujęć=wodó=oraz=w=odległości=
mniejszej=niż=OM=m=od=budónków=i=kąpieliskK=
eódroobsiew=powinien=bóć=wókonanó=możliwie=w=najkrótszóm=czasie=po=zakończeniu=robót=ziemnóchI=w=okresie=od=N=
kwietnia=do=NR=października=orazI=w=razie=potrzebóI=tuż=po=pierwszóch=jesiennóch=przómrozkachK=
eódroobsiew=należó=wókonówać=przó=obsiewieW=
O
a) gruntów=humusowanóch=i=żóznóch=J=z=zastosowaniem=uwodnionej=dawki=osadów=ściekowóch=EminK=NO=lLm F=o=zawartości=4J
O
SB=suchej=masóI=z=dodatkiem=ściółki=i=nasion=EminK=MIMP=kgLm =suchej=masóFI=
O=
b) gruntów=ubogich=i=bezglebowóchI=z=dawką=odwodnionóch=osadów=ściekowóch=zwiększoną=do=PM=lLm przó=zawartości=RJ
NMB=suchej=masóK=
eódroobsiew=w=zasadzie=nie=wómaga=podlewania=w=czasie=kiełkowania=nasion=i=w=okresie=początkowego=rozwoju=
roślinK=modlewanie=może=bóć=potrzebne=podczas=długotrwałej=suszó=oraz=ewentualnieI=gdó=wómaganó=jest=szóbki=efekt=porostu=
trawK=
ao=zabiegów=pielęgnacójnóch=EpratotechnicznóchF=należóW=koszenie=Epo=wschodachFI=użyźnianie=EnpK=nawozami=
azotowómi=do=NMM=kgLhaF=oraz=ścinanie=nierównościI=kęp=oraz=kretowisk=oraz=nawadnianie=w=okresach=suszóK=
SK=hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
SKNK lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=
lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=SK=
SKOK hontrola=jakości=humusowania=i=obsiania=
=
hontrola= polega= na= ocenie= wizualnej= jakości= wókonanóch= robót= i= ich= zgodności= z= ppTI= oraz= na= sprawdzeniu= dató= ważności=
świadectwa=wartości=siewnej=wósianej=mieszanki=nasion=trawK=
mo=wzejściu=roślinI=łączna=powierzchnia=nie=porośniętóch=miejsc=nie=powinna=bóć=większa=niż=OB=powierzchni=obsianej=skarpóI=
O
a=maksómalnó=wómiar=pojedónczóch=nie=zatrawionóch=miejsc=nie=powinien=przekraczać=MIO=m K=ka=zarośniętej=powierzchni=nie=
mogą=wóstępować=wóżłobienia=erozójne=ani=lokalne=zsuwóK=
SKPK hontrola=jakości=darniowania=
hontrola=polega=na=sprawdzeniu=czó=powierzchnia=darniowana=jest=równa=i=nie=ma=widocznóch=szczelin=i=obsunięćI=
czó=poszczególne=płató=darninó=nie=wóróżniają=się=barwą=charakterózującą=jej=nieprzódatność=oraz=czó=szpilki=nie=wóstają=
ponad=powierzchnięK=
O
ka=powierzchni=okK=N=m =należó=sprawdzić=dokładność=przólegania=poszczególnóch=płatów=darninó=do=siebie=i=do=
powierzchni=gruntuK=
SK4K hontrola=jakości=brukowania=
O
hontrola=polega=na=rozebraniu=okK=N=m =powierzchni=zabrukowanej=i=ponownóm=zabrukowaniu=tóm=samóm=
brukowcemK=Ścisłość=ułożenia=uważa=się=za=dostatecznąI=jeśli=przó=ponownóm=zabrukowaniu=rozebranej=powierzchni=zostanie=
nie=więcej=niż=4B=powierzchni=niezabrukowanejK=
=
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SKRK hontrola=jakości=umocnień=elementami=prefabrókowanómi=
hontrola=polega=na=sprawdzeniuW=
J wskaźnika=zagęszczenia=gruntu=w=korócie=J=zgodnego=z=pktem=RKTI=
J szerokości=dna=koróta=J=dopuszczalna=odchółka=–=O=cmI=
J odchólenia=linii=ścieku=w=planie=od=linii=projektowanej=J=na=NMM=m=dopuszczalne=–=N=cmI=
J równości=górnej=powierzchni=ścieku=J=na=NMM=m=dopuszczalnó=prześwit=mierzonó=łatą========O=m=J=N=cmI=
J dokładności=wópełnienia=szczelin=międzó=prefabrókatami=J=pełna=głębokośćK=
SKSK hontrola=jakości=umocnienia=powierzchni=biowłókniną=
mrzed=wókonaniem=robót=tókonawca=powinien=przedstawić=fnżónierowi=atest=wórobuI=stwierdzającó=charakteróstókęI=
skład=mieszanki=nasion=roślin=i=tóp=siedliskaI=dla=którego=przeznaczona=jest=biowłókninaK=
hontrola=umocnionej=powierzchni=polega=na=wókonaniu=oględzin=zewnętrznóch=======i=badaniach=zgodnóch=z=
wómaganiami=mkJ_JNOMT4WNVVU=x4zK=
SKTK hontrola=jakości=umocnienia=powierzchni=geosóntetókami=
mrzed=wókonaniem=robót=tókonawca=powinien=przedstawić=fnżónierowi=dokumentó=dopuszczające=wórobó=
budowlane=EgeosóntetókF=do=obrotu=i=powszechnego=stosowania=Edotóczó=aprobató=technicznejI=certófikatuI=deklaracji=
zgodnościFK=
tszóstkie=nadesłane=materiałó=geotekstólne=należó=sprawdzić=w=zakresie=widocznóch=wad=technologicznóch=i=
uszkodzeń=mechanicznóchI=decódując=o=ich=ewentualnóm=zastosowaniu=po=usunięciu=wad=EnpK=przez=nałożenie=lub=naszócie=
łat=z=zakłademFK=
t=czasie=wókonówania=robót=należó=sprawdzaćW=
J

wórównanie=podłoża=i=usunięcie=z=niego=przedmiotów=mogącóch=uszkadzać=geosóntetókiI=poprawność=rozwijania=i=
mocowania=rulonów=geosóntetóków=oraz=ich=układania=i=łączeniaI=zgodnie=z=ewK=projektem=ErósunkiemF=układaniaI=
naniesienie=humusu=i=obsianie=trawą=lub=wókonanie=hódroobsiewuI=równomierność=

zadarnienia=i=równość=powierzchni=umocnionejK=
gakość=wókonanego=umocnienia=powinna=odpowiadać=wómaganiom=punktów=O=i=R=specófikacjiI=instrukcji=producenta=i=
aprobató=technicznejK=
SK8K hontrola=jakości=wókonania=hódroobsiewu=
mrzed=wókonaniem=robót=tókonawca=powinien=przedstawić=fnżónierowi=wóniki=badań=składników=mieszaninó=do=
hódroobsiewu=z=gruntem=lub=wóniki=z=wókonanego=odcinka=próbnegoK=
hontrola=wókonanego=hódroobsiewu=powinna=odpowiadać=wómaganiom=określonóm=w=mkJ_JNOMVVWNVVT=xRzI=z=tóm=
że=ocenę=udania=się=zasiewu=należó=przeprowadzićI=gdó=trawó=są=w=fazie=co=najmniej=trzech=lub=czterech=listkówK=tówczas=
zasiana=roślinność=powinna=bóć=rozmieszczona=równomiernie=na=powierzchni=gruntuI=pokrówając=go=nie=mniej=niż=SMB=na=
skarpach=o=pochóleniu=NWO=oraz=UMB=na=skarpach=o=pochóleniu=NWNIR=i=bardziej=stromóchK=
t=przópadku=trudności=z=określeniem=gęstości=porostu=przez=oględzinóI=należó=przeprowadzać=badania=z=
zastosowaniem=ramki=tebera=w=dziesięciu=losowo=wóbranóch=miejscachK=
TK= l_jf^o=ol_ÓT=
TKNK lgólne=zasadó=obmiaru=robót=
lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=TK=
TKOK gednostka=obmiarowa=
gednostką=obmiarową=jestW=
O
J m =Emetr=kwadratowóF=powierzchni=skarp=i=rowów=umocnionóch=przez=humusowanieI=obsianieI=
darniowanieI=brukowanieI=hódroobsiew=oraz=umocnienie=biowłókniną=
i=geosóntetókamiI=
J m=EmetrF=ułożonego=ścieku=z=elementów=prefabrókowanóchK=
=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"=pkt=UK=
oobotó=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=dokumentacją=projektowąI=ppT=i=wómaganiami=fnżónieraI=jeżeli=wszóstkie=
pomiaró=i=badania=z=zachowaniem=tolerancji=wg=pktu=S=dałó=wóniki=pozótówneK=
9K mlapT^t^=mŁ^TklŚCf=
VKNK=lgólne=ustalenia=dotóczące=podstawó=płatności=
lgólne=ustalenia=dotóczące=podstawó=płatności=podano=w=lpT=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne"pkt=VK=
=
=
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VKOK=Cena=jednostki=obmiarowej=
O
Cena=wókonania=Nm =umocnienia=skarp=i=rowów=przez=humusowanieI=obsianieI=brukowanieI=hódroobsiew=oraz=
umocnienie=biowłókniną=i=geosóntetókami=obejmujeW=
J robotó=pomiarowe=i=przógotowawczeI=
J dostarczenie=i=wbudowanie=materiałówI=
J ewK=pielęgnacja=spoinI=
J uporządkowanie=terenuI=
J przeprowadzenie=badan=i=pomiarów=wómaganóch=w=specófikacji=technicznejK=
Cena=N=m=ułożonego=ścieku=z=elementów=prefabrókowanóch=obejmujeW=
J robotó=pomiarowe=i=przógotowawczeI=
J ewK=wókonanie=korótaI=
J dostarczenie=i=wbudowanie=materiałówI=
J ułożenie=prefabrókatówI=
J pielęgnacja=spoinI=
J uporządkowanie=terenuI=
J przeprowadzenie=badan=i=pomiarów=wómaganóch=w=specófikacji=technicznejK=
NMK=mowbmfpv=wtfĄw^kb=
NMKNK=kormó=
NK= mkJ_JNNNM4WNVSM=mkJ_JNNNNNWNVVS=
OK=jateriałó=kamienneK=_rukowiec=
hruszówa=mineralneK=hruszówo=naturalne=do=nawierzchni=drogowóchK=Żwir=i=
PK==mkJ_JNNNNPWNVVS=mieszanka=
hruszówa=mineralneK=hruszówa=naturalne=do=nawierzchni=drogowóchK=miasek=
4K=mkJ_JNOMT4WNVVU=rrządzenia=wodnoJmelioracójneK=rmacnianie=i=zadarnianie=
powierzchni=biowłókninąK=tómagania=i=badania=przó=odbiorze=
RK=mkJ_JNOMVVWNVVT=
wagospodarowanie=pomelioracójneK=tómagania=i=metodó=badan=
SK=
mkJ_JN4RMNWNVVM=
waprawó=budowlane=zwókłe=
TK=
mkJ_JNVTMNWNVVT=
CementK=Cement=powszechnego=użótkuK=pkładI=
wómagania=
i=ocena=zgodności=
UK=mkJmJURMNOWNVVO=tórobó=powroźniczeK=pznurek=polipropólenowó=do=maszón=rolniczóch=
jateriał=siewnóK=kasiona=roślin=rolniczóch=arogi=samochodoweK=
VK=
mkJoJSRMOPWNVVV=
oobotó=ziemneK=tómagania=i=badania=
NM
mkJpJMOOMRWNVVU=
arogi=samochodoweK=mopiołó=lotne=
K=
CementK=Transport=i=przechowówanie=
mkJpJVSMPRWNVVT= mrefabrókató=budowlane=z=betonuK=blementó=nawierzchni=
NN
MPLM4=
_kJUULSTPNJMU=_kJ
drógI=ulicI=parkingów=i=torowisk=tramwajowóchK=
K=
UMLSTTRJ=
hrawężniki=
i=obrzeża=
chodnikowe=
NMKOK=fnne=materiałó=
N4K hatalog=powtarzalnóch=elementów=drogowóch=EhmbaFI=TransprojektJtarszawaI=NVTVK=
NRK tarunki=techniczneK=arogowe=kationowe=emulsje=asfaltowe=bm^JVVK=fnformacjeI=instrukcje=J=zeszót=SMI=f_aijI=tarszawaI=
NVVVK=
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pT=PKM===_ravkhf=I=_flcfiToI===w_flokfhf=molCbpltb=
=
4RNNNOMMJM=====pT=PKN=ol_lTv=t=w^hobpfb=mowvdlTlt^kf^=Tbobkr=mla=_raltĘ=f=ol_lTv=wfbjkbK=
=
=tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioruI=robót=
związanóch=z=wókonaniem=wókopówK=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=
oobót=wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=robót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmująW=
J wókonanie=ścianki=szczelnej=tópu=iarsen=wokół=zbiornika=
J pompowanie=wodó=z=dna=wókopu=
J wókopó=z=wókorzóstaniem=do=budowó=nasópów=lub=odwozem=na=wósópisko=na=odległość=R=kmI=
=
OK j^Tbof^Łv=
drunt=z=wókopu=przeznaczonó=na=odwóz=lub=do=uzupełnieniaK=
PK pmowĘT=
tókopó=należó=wókonać=mechanicznie=i=ręcznieK=
4K=To^kpmloT=
4KNKmrzewóz=gruntu=przewiduje=się=na=odległość=OM=kmK=
tvhlk^kfb=ol_ÓT=
tókonawca=przedstawi=hierownikowi=mrojektu=do=akceptacji=projekt=organizacji=i=harmonogram=oobót=uwzględniającó=
wszóstkie=warunki=w=jakich=będą=wókonówane=wókopóK=
tókonanie=oobót=
tókopó=należó=wókonówać=z=zachowaniem=następującóch=wómagańW=
J różnica=w=stosunku=do=projektowanóch=rzędnóch=robót=ziemnóch=nie=może=przekraczać=HN=cm=i=JP=cmX=
J krawędzie=dna=wókopu=nie=powinnó=mieć=wóraźnóch=załamańX=
Technologia=wókonania=wókopu=musi=umożliwiać=jego=prawidłowe=odwodnienie=w=całóm=okresie=trwania=oobót=
ziemnóchK=tókonawca=przedstawi=do=akceptacji=hierownika=mrojektu=przewidówanó=sposób=odwodnienia=wókopów=oraz=
sprzęt=do=tego=przewidzianóK=
pposób= i= kolejność= realizacji= wókopów= musi= uwzględniać= etapowanie= oobót= i= ich= postęp= w= pozostałóch= branżachK=
kiedopuszczalne=jest=wókonówanie=wókopów=z=wóprzedzeniem=powodującóm=utrudnienia=w=realizacji=innóch=oobót=lub=w=
sposób=powodującó=zagrożenie=ruchu=pieszego=lub=kołowegoK=
tókopó= należó= wókonówać= w= sposób= zapewniającó= stateczność= oparcia= obiektów= sąsiednich= oraz= skarp= wókopuK= t=
przópadkach=wątpliwóch=tókonawca=jest=zobowiązanó=do=wókonania=obliczenia=stateczności=skarp= oraz= zabezpieczenia=
obiektów=sąsiednichK=lbliczenia=te=podlegają=sprawdzeniu=przez=hierownika=projektuK=
gakiekolwiek= uszkodzenia= obiektów= sąsiednich= oraz= wókonanóch= skarp= nasópu= na= skutek= obsunięcia= się= gruntuI=
tókonawca=usunie=własnóm=staraniemK=
mo= wókonaniu= wókopów= tókonawca= dokona= zabezpieczenia= wókopów= przed= przedostawaniem= się= do= niego= wodó=
Eopadowej= i= gruntowejFK= tókonawca= będzie= własnóm= staraniem= utrzómówał= sóstem= odwodnienia= przez= całó= niezbędnó=
czasK=
=
=
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SK hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
pprawdzenie=wókonania=wókopu=polega=na=kontrolowaniu=zgodności=z=wómaganiami=określonómi=w=
niniejszej=pT=oraz=w=aokumentacji=mrojektowejK=
t=czasie=kontroli=szczególną=uwagę=należó=zwrócić=naW=
a) odspajanie=gruntów=w=sposób=nie=pogarszającó=ich=właściwościX=
b) zapewnienie=stateczności=skarpX=
c) odwodnienie=wókopów=w=czasie=wókonówania=oobót=i=po=ich=zakonczeniuX=
d) dokładność=wókonania=wókopówX=
e) bieżącego=oczószczania=nawierzchni=jezdni=z=zanieczószczen=nanoszonóch=samochodami=przewożącómi=gruntK=
TK l_jf^o=ol_ÓT=
P
gednostką=obmiarową=jest=metr=sześciennó=Em F=wókonanóch=oobótK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
UKNK===ldbiór=oobót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciuK=
oobotó=ziemne=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=jeżeli=wszóstkie=wóniki=badan=
przeprowadzonóch=przó=odbiorach=okazałó=się=zgodne=z=wómogamiK=t=przópadku=niezgodności=choć=jednego=elementu=
oobót=z=wómaganiamiI=robotó=ziemne=uznaje=się=za=niezgodne=z=aokumentacją=mrojektową=i=tókonawca=zobowiązanó=
jest=do=ich=poprawó=na=własnó=kosztK=wakres=badan=sprawdzającóch=w=czasie=odbioru=podano=w=pKRKOK=
9K mlapT^t^=mŁ^TklŚCf=
P
Płaci=się=za=metr=sześciennó=Em F=wókonanóch=oobót=na=podstawie=odbioru=i=ocenó=jakości=oobót=w=oparciu=o=wóniki=
pomiarów=i=badan=laboratorójnóchK=Cena=obejmuje=W=
J prace=pomiaroweI=
J wókonanie=wókopu=zgodnie=z=pK=RI=
J transport=gruntu=na=odległości=podane=w=pK=4I=
J profilowanie=dna=wókopu=i=skarp=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=
J przeprowadzenie=wómaganóch=pomiarów=i=badań=laboratorójnóchI=
J odwodnienie=wókopu=na=czas=jego=wókonaniaI=
J bieżące=utrzómanie=w=czóstości=nawierzchni=jezdni=J=usuwanie=zanieczószczeń=nanoszonóch=samochodami=
przewożącómi=gruntI=
J rekultówacja=terenu=ukopuI=
J oznakowanie=i=zabezpieczenie=oobót=i=jego=utrzómanieI=
J wókonanie=innóch=czónności=niezbędnóch=do=realizacji=oobót=objętóch=niniejszą=pTI=zgodnie=z=
aokumentacją=mrojektowąK=
mowbmfpv=wtfĄw^kb=
mkJUSL_JMO4UMK=druntó=budowlaneK=lkreśleniaK=pómboleK=modział=i=opis=gruntówK=mkJUNL_J
M44ROK=druntó=budowlaneK=_adania=poloweK=mkJUUL_JM44UNK=druntó=budowlaneK=_adania=
próbek=gruntówK=mkJSML_JM44VPK=druntó=budowlaneK=lznaczenie=kapilarności=biernejK=
mkJSUL_JMSMRMK=oobotó=ziemneK=tómagania=w=zakresie=wókonówania=i=badania=przó=odbiorzeK=
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=
4RONPORMJM=
4ROSOONMJS=

pT=PKO=
pT=PKOKN=

hlkpTorhCg^=w_flokfhÓt=
hlkpTorhCg^=w=_bTlkr=w_olglkbdl=mŁvTv=crka^jbkTltbg=

=
=

NK=tpTĘm=
NKNKmrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=konstrukcji=
żelbetowóchK=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja= Techniczna= jest= stosowana= jako= dokument= przetargowó= i= kontraktowó= przó= zlecaniu= i= realizacji= oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmują=wókonanieW=
wbiorników=procesowóchW=
Płótó=fundamentowej=żelbetowejX=
ścian=żelbetowóchX=
stropu=i=belek=żelbetowóchK=
ka=budowie=wókonówane=będą=płótó=fundamentowe=natomiast=ścianó=i=stropó=wókonane=zostaną=poprzez=montaż=gotowóch=
elementów=z=prefabrókowanego=betonuK=
jontaż=tóch=elementów=może=wókonać=tólko=specjalistóczna=grupa=montażowa=producenta=elementówK=jontaż=jest=
kalkulowanó=w=cenie=dostawó=zbiornikówK=
OK=j^Tbof^Łv=
ao=wókonania=wLw=konstrukcji=stosować=beton=klasó=CPTLPM=wodoszczelnego=Ew=zależności=od=konstrukcjiF=wg=mkJ
UUL_JMSORMI=którego=składniki=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=pK=OKOK=a=grósó=i=żwir=J=wómaganiom=normó=mkJUSL_J
MSTNOK=

=

ao=wókonania=wLw=konstrukcji=przewiduje=sięW=
J beton=podkładowó=_NR=
J beton=CPTLPM=wodoszczelnó=tR=Epatrz=rósunki=konstrukcójneF=
J stal=^Jfff=P4dp=J=zbrojenie=główne=
J stal=^JM=ptMp=J=strzemiona=
J deski=iglaste=obrzónane=fff=klK=do=wókonania=szalunków=
J woda=

PK pmowĘT=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcóK=
4K To^kpmloT=
_eton=na=fundamentó=dostarczanó=będzie=z=„wótwórni=betonu"=
RK=tvhlk^kfb=ol_ÓT=
tókonawca=przedstawi=hierownikowi=mrojektu=do=akceptacji=projekt=organizacji=i=harmonogram=oobót=uwzględniającó=
wszóstkie=warunki=w=jakich=będą=wókonówane=wókopóK=
RKNK=tómagania=dla=wókonania=
RKNKNK=Płóta=fundamentowa=
_eton=CPTLPM=powinien=bóć=zgodnó=z=mkJUUL_JMSORMK=tómiaró=elementów=konstrukcji=
powinnó=bóć=zgodne=z=aokumentacją=mrojektowąK=tómiaró=zbrojenia=powinnó=bóć=zgodne=z=
aokumentacją=mrojektowąK=
tszóstkie=elementó=konstrukcji=zagłębione=w=gruncie=należó=zabezpieczóć=dóspersójna=masą=asfaltową=npKW=aósperbitK=
SK hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
SKNK=hontrola=jakości=oobót=dla=wszóstkich=oobót=polega=na=sprawdzeniuW=
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J==właściwego=wósokościowego=ułożenia=elementu=na=podstawie=przedstawionej=przez=tókonawcę=niwelacji=powókonawczej=
zgodnie=z=dokumentacją=projektowaK=
TK l_jf^o=ol_ÓT==
P
gednostką=obmiarową=jest=metr=sześciennó=Em F=wókonanóch=oobótK=
=
=
========
8K la_fÓo=ol_ÓT=
UKNK===ldbiór=oobót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciuK=
oobotó=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=jeżeli=wszóstkie=wóniki=badań=przeprowadzonóch=
przó=odbiorach=okazałó=się=zgodne=z=wómogamiK=t=przópadku=niezgodności=choć=jednego=elementu=robót=z=wómaganiamiI=
robotó=ziemne=uznaje=się=za=niezgodne=z=aokumentacją=mrojektową=i=tókonawca=zobowiązanó=jest=do=ich=poprawó=na=własnó=
kosztK=
9K mlapT^t^=mŁ^TklŚCf==
P
Płaci=się=za=metr=sześciennó=Em F=wókonanóch=oobót=na=podstawie=odbioru=i=ocenó=jakości=oobót=w=oparciu=o=wóniki=
pomiarówK=Cena=obejmuje=W=
zakup=i=transport=wszóstkich=materiałówI=
wókonanie=wszóstkich=czónności=wómienionóch=w=niniejszej=specófikacjiI=wókonanie=
wszóstkich=niezbędnóch=badańI=pomiarów=i=sprawdzeńI=oznakowanie=i=zabezpieczenie=
robót=i=jego=utrzómanieI=
wókonanie=innóch=czónności=niezbędnóch=do=realizacji=robót=objętóch=niniejszą=pTI=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąK=
mowbmfpv=wtfĄw^kb=
mkJTVL_JMSTNN=

hruszówo=budowlane=Kmiasek=do=betonów=i=zaprawK=

mkJUUL_JMSORM========_eton=zwókłóK=
mkJTVL_JNOMMN=

hruszówo=mineralneK=miaski=do=zapraw=budowlanóchK=

mkJUUL_JPMMNM========Cement=portlandzki=białóK=
mkJUUL_JPOORM=

toda=do=betonów=i=zaprawK=

=
=
=
=
=

========

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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=
4ROOPRMMJN= pT=PKP=

hlkpTorhCgb=w=_bTlkr=w_olglkbdl=_ravkhÓt==

4ROOPRMMJN= pT=PKPKN=

Ł^tv=Żbi_bTltb=

4ROOPRMMJN= pT=PKPKO=

tfbŃCb=Żbi_bTltb=

4ROSOPNMJT= pT=PKPKP=

w_olgbkfb=hlkpTorhCgf=

=
NK= tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=konstrukcji=
betonowóch=i=żelbetowóchK=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmują=wókonanieW=
_udónkówW=
J
fundamentów=żelbetowóchX=
J
wieńców=żelbetowóchX=
J
konstrukcji=betonowóchK=
OK= j^Tbof^Łv=
ao=wókonania=wLw=konstrukcji=stosować=beton=klasó=COMLOR=Ew=zależności=od=konstrukcjiF=wg=mkJUUL_JMSORMI=
którego=składniki=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=pK=OKOK=a=grósó=i=żwir=Jwómaganiom=normó=mkJUSL_JMSTNOK=
ao=wókonania=wLw=konstrukcji=przewiduje=sięW=
J beton=podkładowó=CNOLNR=
J beton=COMLOR==w=zależności=od=elementu=Epatrz=rósunki=konstrukcójneF=
J stal=^Jfff=P4dp=J=zbrojenie=główne=
J stal=^JM=ptMp=J=strzemiona=
J deski=iglaste=obrzónane=fff=klK=do=wókonania=szalunków=
J woda=
PK=pmowĘT=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcóK=
4K= To^kpmloT=
_eton=na=fundamentó=dostarczanó=będzie=z=„wótwórni=betonu"=
RK=tvhlk^kfb=ol_ÓT=
tókonawca=przedstawi=hierownikowi=mrojektu=do=akceptacji=projekt=organizacji=i=harmonogram=oobót=uwzględniającó=
wszóstkie=warunki=w=jakich=będą=wókonówane=wókopóK=
RKNK=tómagania=dla=wókonania=
RKNKNK=Płóta=fundamentowa=
_eton=COMLOR==powinien=bóć=zgodnó=z=mkJUUL_JMSORMK=tómiaró=elementów=konstrukcji=
powinnó=bóć=zgodne=z=aokumentacją=mrojektowąK=tómiaró=zbrojenia=powinnó=bóć=zgodne=z=
aokumentacją=mrojektowąK=
tszóstkie=elementó=konstrukcji=zagłębione=w=gruncie=należó=zabezpieczóć=dóspersójna=masą=asfaltową=npKW=aósperbitK=
SK hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
SKNK=hontrola=jakości=oobót=dla=wszóstkich=oobót=polega=na=sprawdzeniuW=
J==właściwego=wósokościowego=ułożenia=elementu=na=podstawie=przedstawionej=przez=tókonawcę=niwelacji=powókonawczej=
zgodnie=z=dokumentacją=projektowaK=
TK l_jf^o=ol_ÓT==
P
gednostką=obmiarową=jest=metr=sześciennó=Em F=wókonanóch=oobótK=
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8K la_fÓo=ol_ÓT=
UKNK===ldbiór=oobót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciuK=
oobotó=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=jeżeli=wszóstkie=wóniki=badań=przeprowadzonóch=
przó=odbiorach=okazałó=się=zgodne=z=wómogamiK=t=przópadku=niezgodności=choć=jednego=elementu=robót=z=wómaganiamiI=
robotó=ziemne=uznaje=się=za=niezgodne=z=aokumentacją=mrojektową=i=tókonawca=zobowiązanó=jest=do=ich=poprawó=na=własnó=
kosztK=
9K mlapT^t^=mŁ^TklŚCf==
P
Płaci=się=za=metr=sześciennó=Em F=wókonanóch=oobót=na=podstawie=odbioru=i=ocenó=jakości=oobót=w=oparciu=o=wóniki=
pomiarówK=Cena=obejmuje=W=
zakup=i=transport=wszóstkich=materiałówI=
wókonanie=wszóstkich=czónności=wómienionóch=w=niniejszej=specófikacjiI=wókonanie=
wszóstkich=niezbędnóch=badańI=pomiarów=i=sprawdzeńI=oznakowanie=i=zabezpieczenie=
robót=i=jego=utrzómanieI=
wókonanie=innóch=czónności=niezbędnóch=do=realizacji=robót=objętóch=niniejszą=pTI=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąK=
mowbmfpv=wtfĄw^kb=
mkJTVL_JMSTNN=

hruszówo=budowlane=Kmiasek=do=betonów=i=zaprawK=

mkJUUL_JMSORM========_eton=zwókłóK=
mkJTVL_JNOMMN=

hruszówo=mineralneK=miaski=do=zapraw=budowlanóchK=

mkJUUL_JPMMNM========Cement=portlandzki=białóK=
mkJUUL_JPOORM=

toda=do=betonów=i=zaprawK=
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4ROSOROMJO=====pT=PK4=

ol_lTv=
jro^ophfb=

=
NK=tpTĘm=
NKNKmrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=konstrukcji=ścian=z=
pustaków=ceramicznóch=morotherm=PU=oraz=z=cegieł=ceramicznóch=pełnóch=i=dziurawekLkratówekK=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmująW=
J wókonanie=ścian=z=pustaków=ceramicznóch=na=zaprawie=cementowej=grK=PU=cmX=
J wókonanie=ścian=z=cegieł=ceramicznóch=na=zaprawie=cementowej=grK=N=cegłó=J=B=cegłó=X=
=
OK j^Tbof^Łv=
ao=wókonania=ścian=należó=zastosować=cegłę=ceramiczną=pełną=klK=ORMI=pustaki=ścienne=ceramiczne=morotherm=PUI=
zaprawę=cementowąK=
PK pmowĘT=
waprawa=będzie=wókonówana=na=budowieK=ao=przógotowania=zaprawó=stosuje=się=mieszarkęK=
4K To^kpmloT=
tórobó=ceramiczne=powinnó=bóć=dostarczane=na=budowę=na=paletachI=zabezpieczone=na=czas=transportu=przed=
przesuwaniem=i=uszkodzeniami=mechanicznómiK=
RK tvhlk^kfb=ol_ÓT=
mrace=należó=wókonówać=stopniowoI=rozpoczónając=od=najniższóch=kondógnacjiK=
J powierzchnieI=na=któróch=wznoszone=będą=muró=z=wLw=elementów=drobnowómiarowóch=należó=oczóścić=z=ziemiI=luźnóch=
kawałków=betonu=i=tłuszczóX=
J betonowe=powierzchnie=pod=ścianki=należó=polać=wodąX=
J ścianki=należó=wókonać=na=wósokość=określoną=w=projekcieX=
tómiaró=konstrukcji=ścian=powinnó=bóć=zgodne=z=aokumentacją=mrojektowąK=Jszczegółowe=
wómiaró=przedstawiono=na=rósunkac h=konstrukcójnóchJ=
SK hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
hontrola=robót=dla=wszóstkich=robót=polega=na=sprawdzeniu=zgodności=z=dokumentacją=projektową=wómiarów=
wókonanego=obiektuK=
TK l_jf^o=ol_ÓT==
O
gednostką=obmiarową=jest=metr=kwadratowó=Em F=wókonanóch=oobótK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
oobotó=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=jeżeli=wszóstkie=wóniki=badań=
przeprowadzonóch=przó=odbiorach=okazałó=się=zgodne=z=wómogamiK=
t= przópadku= niezgodności= choć= jednego= elementu= oobót= z= wómaganiamiI= robotó= uznaje= się= za= niezgodne= z= aokumentacją=
mrojektową=i=tókonawca=zobowiązanó=jest=do=ich=poprawó=na=własnó=kosztK=
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=
=
pT=PKR======ol_lTv=fwli^Cvgkb=
pT=PKRKN===fwli^Cg^=TbojfCwk^=ŚCf^k=crka^jbkTltvCe=
modłoża=z=płót=stóropianowóch=
Płótó=przeznaczone=do=izolacji=termicznej=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=norm=wórobu=lub=J=w=przópadku=ich=braku=J=
mieć=aprobató=techniczneK=
Płótó=stóropianowe=przeznaczone=do=wókonówania=izolacji=termicznej=powinnó= mieć=certófikat=zgodności=z= normą=wórobu=
lub=z=aprobatą=technicznąK=
mod= bezpośrednie= krócie= pap= ą= lub= masę= izolacójną= należó= stosować= płótó= stóropianowe= samogasn= ące= według= mkJ_J
OMNPMWOMMNI= o= gęstości= objętościowejI= co= najmniej= PM= kgLmP= i= naprężeniu= ściskającóm= przó= tJprocentowóm= odkształceniu=
względnómI= co= najmniej= OMM= kmaI= lub= płótó= z= polistórenu= ekstrudowanego= zgodnie= z= wómaganiami= odnośnóch= aprobat=
technicznóchK=
modłoże=składające=się=z= kilku=warstw= sklejonóch=ze=sobą= płót= powinno=bóć=tak= wókonaneI= abó= spoinó= międzó= płótami= w=
każdej=z=warstw=bółó=przesunięte=względem=siebieI=o=co=najmniej=OM=cmK=
Płótó= należó= kleić= do= podłoża= i= międzó= sobą= lepikiem= asfaltowóm= na= gorąco= bez= wópełniaczóI= lepikami= na= zimno=
ocenionómi= w= aprobatach= technicznóch= jako= odpowiednie= do= takiego= zakresu= stosowania= lub= mocować= mechanicznie= za=
pomocą
łączników=do=mocowania=izolacji=termicznejK=
=

4RPOMMMMJS=

pT=PKRKO=

=

fwli^Cgb=mowbCfttfidlCfltb=crka^jbkTÓtI=ŚCf^k=
crka^jbkTltvCe=f=w_flokfh^=j^pĄ=kmKW=avpmbo_fT=I=w_olglkĄ=
Th^kfkĄ=Ji^jfk^T=

NK= tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=
mrzedmiotem=specófikacji=technicznej=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=robót=przó=wókonówaniu=izolacji=
przeciwwilgociowóch=poziomóch=i=pionowóchI=oraz=podłogę=na=gruncie=J=jest=dokumentem=pomocniczóm=przó=realizacji=i=
odbiorze=robótK=
NKOK wakres=stosowania=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=robót=
=
J
mrzógotowanie=podłoża=betonowego=pod=izolacje=ław=fundamentowóch=
J
przóklejenie=izolacji=termicznej=ze=stóropianu=wókończenie=klejem=na=siatce=
J
Ułożenie=izolacji=przeciwwilgociowej=J=laminatu=z=masó=bitumicznej=zbrojonej=tkaniną ław=i=ścian=fundamentowóch=
betonowóchK=
OK= jateriałó=
OKNK=tómagania=ogólne=
jateriałó=stosowane=do=wókonówania=izolacji=wodochronnóch=powinnó=mieć=aprobató=techniczne=lub=powinnó=bóć=
produkowane=zgodnie=z=obowiązującóm=normamiK=
mocząwszó=od=N=maja=OMM4=rKI=tznK=od=dnia=uzóskania=przez=molskę=członkostwa=w=rnii=buropejskiejI=wórobó=
hódroizolacójne=powinnó=miećW=
•===certófikat=zgodności=ze=zharmonizowaną=normą=europejską=wprowadzoną=do=zbioru=norm=polskichI=
=
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=
=
========
z=europejską=aprobatą=techniczną=lub=krajową=specófikacją=techniczną=państwa=członkowskiego=uznaną=za=zgodną=z=
wómaganiami=podstawowómiI=a=następnie=powinnó=bóć=oznaczone=znakowaniem=CbX=
•

deklarację=zgodności=z=uznanómi=regułami=sztuki=budowlanej=wódaną=przez=producenta=J=w=przópadku=wórobów=
podanóch=w=wókazie=homisji=buropejskiejI=mającóch=niewielkie=znaczenie=dla=zdrowia=i=bezpieczeństwaK=
ka=opakowaniach=materiałów=stosowanóch=do=wókonówania=robót=hódroizolacójnóch=powinien=się=znajdować=termin=

przódatności=do=stosowaniaK=
pposób=transportu=i=składowania=materiałów=do=robót=hódroizolacójnóch=powinien=bóć=godnó=z=wómaganiami=producentaK=
tókonawca= obowiązanó= jest= posiadać= na= budowie= pełną= dokumentację= dotóczącą= składowanóch= materiałów=
przeznaczonóch=do=wókonówania=robót=hódroizolacójnóchK=
OKOK mrzójęcie=materiałów=na=budowie=
modstawę=przójęcia=wórobów=hódroizolacójnóch=na=budowę=stanowiąW=
•

projekt=technicznóI=

•

dokumentó=od=producentaI=

•

sprawdzenie=oznaczenia=wórobówI=

•

sprawdzenie==zgodności===pomiędzó=wómaganómi==wartościami===dotóczącómi=poszczególnóch=własności=wórobów=a=
wartościami=podanómi=w=dostarczonóch=na=budowę=dokumentachK=

mrojekt=technicznó=powinien=zawierać=charakteróstókę=wórobów=przeznaczonóch=do=wókonania=izolacji=wodochronnejK=ka=
budowę=mogą=bóć=przójęte=jedónie=wórobó=wómienione=w=projekcie=lub=wórobó=zastępcze=J=według=specjalnej=
dokumentacji=sporządzonej=w=przópadku=odstępstw=od=projektuK=kiedopuszczalne=jest=stosowanie=wórobów=nieznanego=
pochodzeniaK=
mroducent=zobowiązanó=jest=dostarczóć=dla=każdego=wórobu=certófikat=CbI=certófikat=zgodności=z=dokumentem=odniesienia=
lub=deklarację=zgodności=na=partię=wórobu=oraz=kartę=katalogową=wórobu=lub=firmowe=wótóczne=stosowania=wórobuK=
hontrolne=badania=właściwości=wórobów=hódro=izolacójnóch=należó=przeprowadzać=zgodnie=z=wómaganiami=norm=wórobu=
lub=innóch=dokumentów=odniesienia=tópu="aprobata=techniczna"K=tórobó=hódroizolacójne=mogą=bóć=przójęte=na=budowęI=
jeśli=spełniają=następujące=warunkiW=
•

odpowiadają=wórobom=wómienionóm=w=projekcie=lub=w=dokumentacji=technicznejI=

•

są=właściwie=opakowane=i=oznakowaneI=

•

spełniają=wómagane=właściwości=poświadczone=odpowiednimi=dokumentamiI=K=mają=deklarację=zgodnościI=certófikat=
zgodności=lub=certófikat=CbK=

mrzójęcie=wórobów=na=budowę=powinno=bóć=potwierdzone=wpisem=do=dziennika=budowóK=
OKPK mrzechowówanie=materiałów=
tszóstkie=materiałó=hódroizolacójne=powinnó=bóć=przechowówane=i=magazónowane=zgodnie=z=instrukcją=producenta=
oraz=odpowiednimi=normami=dotóczącómi=wórobuK=
OK4K tómagane=materiałó=
=
J
dóspersja=bitumiczna=J=aósperbit=
J
wkładka=zbrojąca=tkaninó=lub=włókninó=
=
PK

pprzęt=
J
pamochód=ciężarowóI=
J
mrostóJ=kielnieI=paceI=pędzleI=wiadraI=szczotki=stalowe=itpK=

4K

Transport=
aowóz=materiałów=samochodami=własnómi=lub=dostawcóK=Transport=ręcznó=na=placu=budowó=taczkamiI=lub=wózkamiI=
rozładunek=ręcznó=lub=mechanicznóI=wózek=widłowóI=taczkiI=dźwig=pionowó=lub=wciągarka=ręcznaK=

RK

tókonanie=robót=
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RKNK=tómagania=dotóczące=podłoża=betonowego=do=przóklenia=stóropianu=
=
========
tómagania=ogólne=dotóczące=podłożó=pod=izolacje=wodochronne=są=następująceW=
•

podłoża=z=betonu=lub=gładzi=cementowej=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=podanóm=w=mkJUML_JN=
MO4MX=

•

powierzchnia=podłoża=powinna=bóć=równaX=prześwit=pomiędzó=powierzchnią=podłoża=a=łatą=kontrolną=o=długości=O=m=
nie=może=bóć=większó=niż=R=mmX=

•

krawędzieI= naroża= oraz= stóki= podłoża= z= pionowómi= płaszczóznami= ścian= i= balustrad= należó= wóokrąglić łukiem= o=
promieniu=nie=mniejszóm=niż=P=cm=lub=złagodzić=za=pomocą=odkosu=albo=listwó=o=przekroju=trójkątnómX=

•

spadki= tarasu= nie= powinnó= bóć= mniejsze= od= NIRB= Ezaleca= się= OIMBFX= spadek= powinien= bóć= uformowanó= poprzez=
odpowiednie=nachólenie=konstrukcji= lub=wókonanie=warstwó= spadkowej= z= odpowiednim= nachóleniemI= bezpośrednio=
na=konstrukcji=stropuX=

•

elementó= konstrukcójne= stanowiące= równocześnie= podłoże= pod= izolację= wodochronną= tarasu= powinnó= spełniać=

•

podłoża= z= zaprawó= cementowej= powinnó= spełniać= wómagania= w= zakresie= odpowiedniej= klasó= zaprawóI=

wómagania=w=zakresie=wótrzómałości=na=zginanieI=wónikające=z=obliczeń=statócznóchX=
równoznacznej=z=wótrzómałością=na=ściskanie=zaprawó=stwardniałej=Egładzi=cementowejFX=wótrzómałość=zaprawó= na=
ściskanie=nie=powinna=bóć=niższa=niż=NM=jmaX=
•

podłoże= musi= mieć= taką= wótrzómałość= i= sztównośćI= żebó= pod= wpłówem= nacisków= zewnętrznóch= nie= wóstąpiło=
uszkodzenie=izolacji=wodochronnejK=

RKOK=tómagania=dotóczące=wókonówania=robót=
=
mokrócia= bezspoinowe= należó= wókonówać= zgodnie= z= mkJUMN_JNMO4M= i= mkJ_JMOPSNW= NVVVI= bądź= zgodnie= z= instrukcją=
producentaK=
iaminató=mogą=bóć=wókonówaneW=
•

z=mas= asfaltowóch=i=asfaltowoJpolimerowóch=o=grubości=minK= 4=mmI= z=wkładką=zbrojącą=z= tkanin=lub=włóknin=na=
podłożu=betonowómI=na=dachu=o=pochóleniu=połaci=od=N=B=do=OMB=J=w=przópadku=gdó=w= aprobacie=technicznej=
rozwiązanie=jest=ocenione=pozótównie=jako=odpowiednie=do=jednowarstwowego=króciaI=

•

z=mas= asfaltowóch=i=asfaltowoJpolimerowóch=o=grubości=minK= P=mmI= z=wkładką=zbrojącą=z= tkanin=lub=włóknin=na=
jednej=warstwie=papó=asfaltowej=o=zawartości=masó=powłokowej=_= NSMM= gLmO= ułożonej=na=podłożu=betonowómI=
na=dachu=o=pochóleniu=połaci=od=N=B=do=OMBI=

•

z=mas=asfaltowóch=i=asfaltowoJpolimerowóch=o=grubości=minK=OKR=mmK=z=wkładką=zbrojącą=z=tkanin=lub=włóknin=na=
dwóch=warstwach=papó= asfaltowej=ułożonóch=na=podłożu=betonowómI=na=dachu=o=pochóleniu= połaci=od=N=B= do=
OMBK=

iaminató=są=wókonówane=bezpośrednio=na=obiekcie=przez=wóspecjalizowane=brógadó= dekarskieK= Technologia=wókonania=
laminatu= polega= na= wtopieniu= w= masę= asfaltową= lub= asfaltowoJpolimerową= wkładki= zbrojącej= i= dokładne= pokrócie= jej= włókien=
masą=J=tak= abó=nie=bół=widocznó=na=powierzchni=rósunek=włókien=Ja=następnie=zabezpieczenie=powierzchni=przed=starzeniem=
atmosferócznóm=posópką=mineralną=lub=powłoką=odblaskowąK=
kie=należó=wókonówać=laminatów=z=lepików=asfaltowóch=stosowanóch=na=gorąco=J=ze=względu=na=wósoką=podatność=
takiego=rozwiązania=na=uszkodzenia=mechaniczne=w=temperaturach=ujemnóchK=iaminató=z=mas=asfaltowóch=na=gorąco=mogą=
bóć=wókonówane=jedónie=z=mas=ocenionóch=jako=odpowiednie=do=takiego=stosowania=w=dokumentach=odniesieniaI=na=przókład=
w=aprobatach=technicznóchK=
=
=
SK==hontrola=jakości=
=
hontrola=jakości=robót=polega=na=sprawdzeniu=zgodności=ich=wókonania=z=wómaganiami=niniejszóch=warunków=
technicznóchK=
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SKNK=hontrola=wókonania=podłoża=

=

hontrola=wókonania==podłożó=powinna=bóć=przeprowadzona==przez==inspektora==nadzoru=przed=
=
=====
przóstąpieniem=do=wókonówania=izolacjiK=
hontrola=wókonania=podłożó=pod=izolacje=z=papó=powinna=bóć=przeprowadzona=zgodnie=z=wómaganiami=mkJUML_JNMO4M=pK=
4KPKO=oraz=wómaganiami=niniejszóch=warunków=technicznóchK=
=
SKOK=hontrola=wókonania=izolacji=
=
hontrola=międzóoperacójna=dotócząca=izolacji=polega=na=bieżącóm=sprawdzaniu=zgodności=wókonówanóch=prac=z=
niniejszómi=warunkami=technicznómiK=
hontrola=końcowa=wókonania=izolacji=papowóch=polega=na=sprawdzeniu=zgodności=ich=wókonania=z=projektem=oraz=
niniejszómi=warunkami=technicznómiK=hontrolę=przeprowadza=się=w=sposób=opisanó=w=mkJVML_JNMO4M=pK=4K=
TK==gednostka=obmiaru=
O
fzolacje=przeciwwilgociowe=w=E=m =FK=
=
UK==ldbiór=robót=
modstawę=do=odbioru=wókonania=robót=hódroizolacójnóch=stanowi=stwierdzenie=zgodności=ich=wókonania=z=dokumentacją=
projektową=i=zatwierdzonómi=zmianami=podanómi=w=dokumentacji=powókonawczejK=tókonawca=zobowiązanó=jest=
przedstawićW=
•

pełną=dokumentację=powókonawcząI=

•

protokołó=z=badań=kontrolnóch=oraz=certófikató=jakości=materiałów=i=wórobówI=

•

stwierdzenie=inspektora=nadzoruI=że=wóniki=przeprowadzonóch=badań=dotóczącóch=robót=hódroizolacójnóch=bółó=
pozótówneK=

kie=przewiduje=się=odstępstw=od=wómagań=niniejszóch=warunków=technicznóchK=mrotokół=odbioru=powinien=zawieraćW=
•

zestawienie=wóników=badań=międzóoperacójnóch=i=końcowóchI=

•

stwierdzenie=zgodności=lub=niezgodności=wókonania=robót=hódroizolacójnóch=z=projektemI=

•

spis=dokumentacji=przekazówanej=inwestorowiI=w=skład=której=powinien=wchodzić=program=utrzómania=nawierzchni=
tarasuK=

VK==modstawa=płatności=
O
wapisane=w=dzienniku=budowó=J=Em= F=J=po=odbiorze=robót=
=
NMK=mrzepisó=związane=
mkJUML_JNMO4MI=mkJVML_JNMO4MI=
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========

=
=

pT=PKRKP=

fwli^Cg^=mowbCfttlak^=w=cliff=hr_bŁhltbg=ŚCf^k=
crka^jbkTltvCe=lo^w=mlaŁÓd=

=

NK= tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=izolacji=przeciwwodnej=
z=folii=kubełkowej=ścian=i=podłóg=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmująW=
J wókonanie=izolacji=ścian=fundamentowóchX=
J wókonanie=izolacji=podposadzkowejX=
=
OK j^Tbof^Łv=
ao=wókonania=ścian=należó=zastosować=W=
J geomembrana=wótłaczana=z=polietólenu=wósokiej=gęstości=z=uszczelką=eleastomerobitumiczną=i=wótłoczeniami=o=wósK=U=mm=npK=
Tefond=mlus=firmó=Tegola=lub=nie=gorsza=od=zaproponowanejK=
PK pmowĘT=
MłotkiI=gwoździe=lub=kołkiK=
4K To^kpmloT=
wgodnó=z=ofertą=wókonawcóK=
RK tvhlk^kfb=ol_ÓT=
Łączenie=należó=wókonówać=na=zakładkę=z=obu=stron=i=końców=na=długości=OM=cm=lub=z=zakładem=siedmiu=wópukłości=ao=
ścianó=należó=przóbijać=stroną=wópukłą=za=pomocą=gwoździ=do=betonuI=lub=gwoździ=murarskich=z=podkładkami=w=odległości=okK=
PMcmK=
ala=lepszego=zabezpieczenia=przed=wilgocią=powinno=się=stosować=również=listwó=wókańczająceK=colia=efektównie=spełnia=swoją=
rolę=do=głębokości=RmK=
SK hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
hontrolę=międzóoperacójną=i=końcową=dotóczącą=pokróć=z=folii=z=tworzów=sztucznóch=przeprowadza=sięI=sprawdzając=zgodność=
wókonówanóch=prac=z=niniejszómi=wómaganiamiK=
TK l_jf^o=ol_ÓT==
O
gednostką=obmiarową=jest=metr=kwadratowó=Em F=wókonanóch=oobótK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
oobotó=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=jeżeli=wszóstkie=wóniki=badań=
przeprowadzonóch=przó=odbiorach=okazałó=się=zgodne=z=wómogamiK=
t= przópadku= niezgodności= choć= jednego= elementu= oobót= z= wómaganiamiI= robotó= uznaje= się= za= niezgodne= z= aokumentacją=
mrojektową=i=tókonawca=zobowiązanó=jest=do=ich=poprawó=na=własnó=kosztK=
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=

========
=
4RPOMMMMJS====pT=PKRK4=======fwli^Cgb=mowbCfttlakb=mlamŁvThltb=k^=ŚCf^k^Ce=f=mlp^awh^Ce=
=
NK= tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=powłok=
bezspoinowóch=z=mas=hódroizolacójnóch=w=pomieszczeniach=„mokróch"K=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmująW=
J=wókonanie=podwójnej=powłoki=z=„płónnej=folii"=
OK= j^Tbof^Łv=

=

ao=wókonania=powłok=przewiduje=sięW=
J „płónną=folię"=EnpW=_otact=ac=VF=
J taśmę=uszczelniającą=do=narożó=

PK pmowĘT=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcóK=mędzleI=szpachleK=
4K To^kpmloT=
jateriał=na=izolacje=dostarczanó=będzie=z=samochodami=dostawczómiK=
RK=tvhlk^kfb=ol_ÓT=

RKNK mrzógotowanie=podłoża=
tómagania=ogólne=dotóczące=podłożó=pod=izolacje=wodochronne=są=następująceW=
•

podłoża=z=betonu=lub=gładzi=cementowej=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=podanóm=w=mkJUML_JN=

•

powierzchnia=podłoża=powinna=bóć=równaX= prześwit=pomiędzó=powierzchnią=podłoża=a=łatą=kontrolną=o=długości=O= m=

•

krawędzieI=naroża=oraz=stóki=podłoża=z=pionowómi=płaszczóznami=ścian=należó=wórównaćI=

MO4MX=
nie=może=bóć=większó=niż=R=mmX=
•

spadki= posadzek= łazienkowóch= nie= powinnó= bóć= mniejsze= od= NIMBX= spadek= powinien= bóć= uformowanó= poprzez=
odpowiednie=nachólenie=konstrukcji=lub=wókonanie=warstwó=spadkowej=z=odpowiednim=nachóleniemI=bezpośrednio=na=
konstrukcji=stropuX=

•

elementó=konstrukcójne=stanowiące=równocześnie=podłoże=pod=izolację=wodochronną=powinnó=spełniać=wómagania=w=

•

podłoża=z=zaprawó=cementowej=powinnó=spełniać=wómagania=w=zakresie=odpowiedniej=klasó=zaprawóI=równoznacznej=

zakresie=wótrzómałości=na=zginanieI=wónikające=z=obliczeń=statócznóchX=
z= wótrzómałością= na= ściskanie= zaprawó= stwardniałej= Egładzi= cementowejFX= wótrzómałość= zaprawó= na= ściskanie= nie=
powinna=bóć=niższa=niż=NM=jmaX=
•

podłoże= musi= mieć= taką= wótrzómałość= i= sztównośćI= żebó= pod= wpłówem= nacisków= zewnętrznóch= nie= wóstąpiło=
uszkodzenie=izolacji=wodochronnejK=

RKOK ldbiór=podłoża =
ldbiór=podłoża=polega=na=sprawdzeniu=zgodności=jego=stanu=z=wómaganiami=podanómi=w=projekcie=technicznómK=
ldbiór=podłoża=powinien=bóć=wókonanó=bezpośrednio=przed=przóstąpieniem=do=wókonówania=powłokK=mrzó=odbiorze=podłoża=
powinnó=bóć=przedłożone=następujące=dokumentóW=
J opis=technicznó=z=ewentualnómi=rósunkamiI=
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=

J dzienniki=budowóI=
J rósunki=i=pisemne=potwierdzenia=wszelkich=ewentualnóch=uzgodnionóch=i=dokonanóch=zmianI=
=
=
======
J wóniki=badania=betonu=lub=zaprawóI=
J wónik=badania=szczelności=Edla=zbiornikówFK=wakres=
czónności=kontrolnóch=obejmujeW=
J sprawdzenie=przedłożonej=dokumentacjiI=
J wizualne=sprawdzenie=wóglądu=powierzchni=podłoża=pod=względem=wómaganej=czóstościI=szorstkości=i=suchościI=
J= sprawdzenia= wótrzómałości= betonu= podłoża= metodami= nieniszczącómi= lub= sprawdzenie= przólegania= warstwó= zaprawó= do=
betonu=przez=opukiwanie=powierzchni=drewnianóm=młotkiemK=dłuchó=dźwięk=wskazuje=na=słabe=przóleganie=warstwó=zaprawó=do=
betonuK=modłoże=takie=nie=może=bóć=odebraneK=
tóniki=kontroli=należó=zapisać=w=dzienniku=budowóK=
RKPK tarunki=wókonania=
ao=wókonania=izolacji=wodochronnej=można=przóstąpićW=
•

po=sprawdzeniu=zgodności=wókonania=podłoża=z=dokumentacją=techniczną=oraz=wómaganiami=szczegółowómi=dla=
danego=rodzaju=podłożaX=

•

po=zakończeniu=robót=budowlanóch=wókonówanóch=na=powierzchni=I=

•

po=sprawdzeniu=zgodności=z=dokumentacją=techniczną=materiałów=hódroizolacójnóch=i=sprzętu=do=wókonówania=robót=
hódroizolacójnóchK=

eódroizolacja=ze=względu=na=zakres=obciążeń=powinna=spełniać=wómagania=stawiane=izolacjom=wodochronnómK=
RK4K tarunki=wókonania=
fzolacje= bezspoinowe= z= mas= hódroizolacójnóch= należó= wókonówać= zgodnie= z= mkJUMN_JfMO4M= lub= zgodnie= z= wómaganiami=
aprobat=technicznóch=i=instrukcją=producentaK=
=
SK4KRK=hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
hontrola= wókonania= izolacji= wodochronnóch= polega= na= sprawdzeniu= zgodności= ich= wókonania= z= wómaganiami=
powołanóch=norm= przedmiotowóch=i=wómaganiami=niniejszóch=warunków=technicznóchK= hontrola=ta=przeprowadzana=jest= przez=
inspektora=nadzoruW=
•

w=odniesieniu=do=prac=zanikającóch=Ekontrola=międzóoperacójnaF=J=podczas=wókonówania=robót=hódro=izolacójnóchI=
warstw=poślizgowóchI=

•

w=odniesieniu=do=właściwości=całej=nawierzchni=tarasowej=Ekontrola=końcowaF=J=po=zakończeniu=robótK=

=
TK l_jf^o=ol_ÓT==
O
gednostką=obmiarową=jest=metr=kwadratowó=Em F=wókonanóch=oobótK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
modstawę=do=odbioru=wókonania=robót=hódroizolacójnóch=stanowi=stwierdzenie=zgodności=ich=wókonania=z=
dokumentacją=projektową=i=zatwierdzonómi=zmianami=podanómi=w=dokumentacji=powókonawczejK=
tókonawca=zobowiązanó=jest=przedstawićW=
•

pełną=dokumentację=powókonawcząI=

•

protokołó=z=badań=kontrolnóch=oraz=certófikató=jakości=materiałów=i=wórobówI=

•

stwierdzenie=inspektora=nadzoruI=że=wóniki=przeprowadzonóch=badań=dotóczącóch=robót=hódroizolacójnóch=bółó=
pozótówneK=

kie=przewiduje=się=odstępstw=od=wómagań=niniejszóch=warunków=technicznóchK=mrotokół=odbioru=powinien=zawieraćW=
•

zestawienie=wóników=badań=międzóoperacójnóch=i=końcowóchI=

•

stwierdzenie=zgodności=lub=niezgodności=wókonania=robót=hódroizolacójnóch=z=projektemI=
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•

spis=dokumentacji=przekazówanej=inwestorowiI=w=skład=której=powinien=wchodzić=program=utrzómania=nawierzchni=
tarasuK=

=
=
========
=
=
=
VK=mlapT^t^=mŁ^TklŚCf==
=

O

Płaci=się=za=metr=kwadratowó=Em F=wókonanóch=oobót=na=podstawie=odbioru=i=ocenó=jakości=oobót=w=oparciu=o=wóniki=pomiarówK=
Cena=obejmuje=W=
zakup=i=transport=wszóstkich=materiałówI=
wókonanie=wszóstkich=czónności=wómienionóch=w=niniejszej=specófikacjiI=wókonanie=wszóstkich=niezbędnóch=badańI=pomiarów=i=
sprawdzeńI=oznakowanie=i=zabezpieczenie=robót=i=jego=utrzómanieI=
wókonanie=innóch=czónności=niezbędnóch=do=realizacji=robót=objętóch=niniejszą=pTI=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąK=
=
=
========
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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=
=
4ROSNNMMJR=====pT=PKS=

=

tvhlkvt^kfb=hlkpTorhCgf=a^CeltvCe=

4ROSNNMMJR====pT=PKSKN==========================aobtkf^k^=hlkpTorhCg^=tfĘŹ_vK=
=
NK= tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=konstrukcji=z=drewna=litegoK=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmują=wókonanie=
konstrukcji=dachu=dla=śmietnikaK=
OK
j^Tbof^Łv=
arewno=stosowane=do=konstrukcji=powinno=bóć=klasófikowane=metodami=wótrzómałościowómiK=wasadó=klasófikacji=powinnó=bóć=
oparte=na=ocenie=wizualnej=lub=mechanicznejI=na=nieniszczącóch=metodach=pomiaru=jednej=lub=więcej=właściwościK=hlasófikacja=
wizualna= lub= mechaniczna= powinna= spełniać= wómagania= podane= w= mkJUOLaJMV4ONI= mkJbk= RNU= lub= w= mkJbk= RNVK= hlasó=
wótrzómałościowe=drewna=litego=należó=przójmować=zgodnie=z=mkJbkJPPUK=
hlasa=wótrzómałości=drewna=powinna=odpowiadać=ustaleniom=projektowóm=oraz=wartości=wótrzómałości=charakteróstócznej=
według=mkJ_JMPNRMWOMMMK=
tilgotność=drewna=iglastego=nie=powinna=bóć=wóższa=niżW=
•
NUB=w=konstrukcjach=chronionóch=przed=zawilgoceniemI=
•
OPB=w=konstrukcjach=pracującóch=na=otwartóm=powietrzuK=tilgotność=
drewna=liściastego=nie=powinna=przekraczać=NRBK=
Właściwości= tarcicó= iglastej= konstrukcójnej= sortowanej= wótrzómałościowo= i= króteria= jakości= powinnó= bóć= J= w= zależności= od=
zakresu=jej=stosowania=J=zgodne=z=wómaganiami=mkJUOLaJV4MON=iLlub=mkJTRLaJVSMMM=oraz=mkJbk=PRMJNJOK=
Tarcica=iglasta=sortowana=wótrzómałościowo=powinna=bóć=przed=użóciem=sprawdzona=i=zakwalifikowana=do=odpowiedniej=klasó=
wótrzómałościowej=na=podstawie=oznaczeń=EcechowaniaFI= cech= i=parametrów= wótrzómałościowóchI=króteriów= wizualnóch= i=wad=
obróbkiK= ptosowanie= tarcicó= iglastej= ogólnego= przeznaczenia= według= mkJTRLaJVSMMM= w= wómienionóch= sortómentach= i= klasach=
obowiązuje=do=czasu=objęcia=klasófikacją=wótrzómałościową=wszóstkich=jej=sortómentówK=lcena=tarcicó=iglastej=konstrukcójnej=
sortowanej= wótrzómałościowo= powinna= bóć= przeprowadzona= zgodnie= z= wómaganiami= mkJUOLaJV4MON= przez= upoważnione=
osobóI=na=przókład=kwalifikowanóch=ElicencjonowanóchF=brakarzóK=
makowanieI= przechowówanie= i= transport= tarcicó= iglastej= konstrukcójnej= sortowanej= wótrzómałościowo= powinnó= bóć= zgodne= z=
wómaganiami=mkJUOLaJV4MONK=
Łączniki= mechaniczne= stosowane= w= połączeniach= elementów= konstrukcji= drewnianóch= w= postaci= gwoździI= śrubI= wkrętów= do=
drewnaI= sworzniI= pierścieni= zębatóch= itpK= powinnó= spełniać= wómagania= mkJ_JMPNRMWOMMM= oraz= mkJbk= VNO= lub= Epo= ich=
wprowadzeniuF=mkJbk=N4R4R=i=mkJbk=N4RVOK=
Łączniki=tópu=płótek=kolczastóch=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=aprobat=technicznóchK=Łączniki=metalowe=powinnó=bóć=
zabezpieczone=przed=korozją=J=w=zależności=od=klasó=użótkowania=Jzgodnie=z=mkJ_JMPNRMWOMMM=oraz=tTtilo_=
"wabezpieczenia=antókorozójne"K=Trójwómiarowe=łączniki=do=konstrukcji=drewnianóch=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=
podanóm=w=zaleceniach=udzielania=aprobat=technicznóch=fT_W=wa^=TJNRLffKNTLOMMP=lub=bT^d=nr=MNRK=
mreparató= do= zabezpieczania= drewna= i= materiałów= drewnopochodnóch= przed= korozją= biologiczną= powinnó= bóć= zgodne= z=
wómaganiami= mkJCJM4VMSWOMMMI= wómaganiami= podanómi= w= aprobatach= technicznóch= oraz= zgodne= z= zaleceniami= udzielania=
aprobat=technicznóch=J=wr^=T=JNRLsfKMSLOMMOK=
mreparató=do=zabezpieczania=drewna=i=materiałów= drewnopochodnóch=przed=ogniem=powinnó=spełniać=wómagania=podane=
w=aprobatach=technicznóchK=
mreparató=do=zabezpieczania=drewna=i=materiałów=drewnopochodnóch=przed=działaniem=korozji=chemicznej=powinnó=spełniać=
wómagania=podane=w=aprobatach=technicznóchK=
honstrukcje=znajdujące=się=w=środowisku=agresównóm=powinnó=bóć=zabezpieczoneK=jiejsca=Elub=obszaróF=podlegające=
zabezpieczeniu=powinnó=bóć=oznaczone=na=rósunkachK=
=
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=
PK
=

pmowĘT=
========

DźwigX=innó=sprzęt=specjalistócznóK=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcóK=
4K=
To^kpmloT=
pamochodowóK=
ka=budowę=będą=dostarczane=poszczególne=elementóX=gotoweI=przógotowane=do=montażu=L=wbudowaniaK=
RK=tvhlk^kfb=ol_ÓT=
mrzekroje=i=rozmieszczenie=elementów=powinnó=bóć=zgodne=z=dokumentacją=technicznąK=mrzó=wókonówaniu=
elementów=powtarzalnóch=należó=stosować=szablonó=z=desekI=sklejki=lub=twardóch=płót=pilśniowóchK=aokładność=wókonania=
szablonu=powinna=wónosić=–=N=mmK=tómiaró=szablonu=i=elementu=należó=sprawdzać=okresowo=za=pomocą=taśmó=stalowejK=
Długość=elementu=nie=powinna=różnić=się=od=długości=ustalonej=na=szablonie=o=więcej=niż=–=N=mmK=
mołączenia=krokwi=połaci=trójkątnóch=EtzwK=kulawekF=z=krokwiami=narożnómi=i=koszowómi=J=o=ile=projekt=nie=
przewiduje=inaczej=J=mogą=bóć=wókonane=na=stók=i=przóbite=gwoździamiK=
ldchółki=w=osiowóm=rozstawie=wiązarów=pełnóch=i=krokwi=nie=powinnó=przekraczaćW=
–=OM=mm=w=przópadku=wiązarówI=
–=NM=mm=w=przópadku=krokwiK=
blementó=więźbó=dachowej=stókające=się=z=murem=powinnó=bóć=w=miejscu=stóku=impregnowane=środkami=grzóbobójczómi=oraz=
odizolowane=papąK=
SK=
hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
SKNK hontrola=i=badania=materiałów=i=wórobów=
_adania= właściwości= materiałów= i= wórobów= powinnó= bóć= przeprowadzane= zgodnie= z= wómaganiami= podanómi= w=
normachI= aprobatach= technicznóch= oraz= w= niniejszóch= warunkach= technicznóchK= motwierdzenie= właściwości= materiałów= i=
wórobów=powinno=bóć=podaneW=
•
w=zaświadczeniach=z=kontroli=Ecertófikatach=zgodności=lub=deklaracjach=zgodności=wórobów=z=dokumentami=
odniesienia=oznaczonóch=znakiem=budowlanómFI=
•
w=zapisach=w=dzienniku=budowóI=
•
w=innóch=dokumentachI=na=przókład=ekspertózach=technicznóchK=
hażda=dostawa=materiałów=lub=wórobów=powinna=bóć=wóraźnie=identófikowana=oraz=zaopatrzona=w=deklarację=lub=certófikat=
zgodności=i=oznakowana=znakiem=budowlanóm=_=lub=CbK=
mrzó= odbiorze= materiałów= i= elementów= konstrukcji= drewnianóch= na= budowie= należó= sprawdzić= zgodność= tópuI= rodzajuI= klasóI=
wómiarów=tóch=elementów=z=wómaganiami=podanómi=w=projekcie=lub=w=specófikacji=technicznejK=
hontrola= wórobów= budowlanóch= stosowanóch= w= budownictwie= z= drewna= iLlub= materiałów= drewnopochodnóch= powinna= bóć=
zgodna= z= rozporządzeniem= jinistra= fnfrastrukturó= z= dnia= N4= maja= OMM4= rK= w= sprawie= kontroli= wórobów= budowlanóch=
wprowadzonóch=do=obrotu=EazKrK=OMM4I=nr=NPMI=pozK=NPUSFK=
SKOK hontrola=i=badania=konstrukcji=drewnianóch=
lcenę=prawidłowości=wókonania=i=zgodności=z=ustaleniami=projektowómi=należó=przeprowadzić=na=podstawie=oględzinI=
wóników=odbiorów=międzóoperacójnóch=i=częściowóch=oraz=zapisów=w=dzienniku=budowóK=
_adanie=elementów=przed=montażem=obejmujeW=
•
sprawdzenie=poprawności=wókonania=elementów=i=połączeńI=
•
sprawdzenie=wómiarów=szablonówI=konturów=oraz=wómiarów=poszczególnóch=elementów=za=pomocą=taśmó=lub=miarki=
stalowej=z=podziałką=milimetrową=oraz=sprawdzenie=wilgotności=drewnaK=
=
ldbioró= międzóoperacójne=i=częściowe=powinnó= obejmowaćW=zgodność=wókonanóch=robót=z= dokumentacją=technicznąI=rodzaj=i=
klasę=oraz=wilgotność=drewnaI=prawidłowość=wókonania=połączeńI=zabezpieczenie=drewnaI=wómiaró=elementów=
prawidłowość=usótuowania=elementów=w=poziomie=i=w=pionieI=
prawidłowość=wókonania=połączeń=klejonóch=w=elementach=wókonanóch=w=warunkach=budowó=na=podstawieW=
J=ocenó=jakości=stosowanóch=materiałówI=
blementó=konstrukcji=z=nieprawidłowo=wókonanómi=połączeniami=nie=powinnó=bóć=wbudowaneK=tarunkiem=ich=wbudowania=
może=bóć=pozótówna=ocena=eksperckaK=
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pprawdzenie= wómiarów= elementów= należó= przeprowadzać= na= podstawie= oględzin= i= pomiarów= taśmą= stalową= z= podziałką=
milimetrową=albo=suwmiarką=J=na=losowo=wóbranóch=elementachI=na=przókład=ścianieI=belceI=dźwigarzeK=
pprawdzenie=odchólenia= powierzchni=od= płaszczóznó= oraz= prostoliniowości=krawędzi=należó= przeprowadzić=przez= przókładanie=
łató= kontrolnej=o=długości=OIM=m=w=kierunkach= prostopadłóch=na=skrzóżowaniu= murów=oraz= na= powierzchni= ścianóI= a=następnie=
przez=pomiar=prześwitu=międzó=łatą=i=powierzchnią=lub=krawędzią ścianóI=z=dokładnością=do=N=mm=
TK

l_jf^o=ol_ÓT=

gednostką=obmiarową=są=sztuki=elementów=konstrukcójnóch=z=drewnaX=mO=Emetró=kwadratoweF=łacenia=dachu=omawianóch=
robótK=
8K
la_fÓo=ol_ÓT=
modstawę=kwalifikującą=do=odbioru= wókonania=konstrukcji=i=obiektów= budowlanóch=z= drewna=stanowią=następujące=dokumentóW=
projekt= technicznóI= dziennik= budowóI= dokumentacja= powókonawcza= oraz= stwierdzenie= zgodności= wókonania= z= dokumentacją=
projektową=i=zatwierdzonómi=zmianami=podanómi=w=dokumentacji=powókonawczejK=
tókonawca=zobowiązanó=jest=przedstawićW=
•
pełną=dokumentację=powókonawcząI=
•
protokołó=z=badań=kontrolnóch=oraz=certófikató=jakości=materiałów=i=wórobówI=
•
protokołó=z=odbiorów=międzóoperacójnóch=i=częściowóch=oraz=zapisó=w=dzienniku=budowó=dotóczące=wókonówania=
robót=z=uwzględnieniem=robót=zanikającóchI=
•
wóniki=sprawdzenia=dokładności=wómiarów=elementów=i=ich=usótuowaniaI=
•
wókaz=stwierdzonóch=w=trakcie=wókonówania=robót=niezgodności=i=działań=korekcójnóchI=
•= pisemne=uzasadnienie=odstępstw=od=dokumentacjiI=potwierdzone=przez=inspektora=nadzoruK=ldbiór=końcowó=obejmuje=
całość=wókonanego=obiektuK=
wgodność= wókonania= konstrukcji= z= dokumentacją= projektową= stwierdza= się= na= podstawie= porównania= wóników= badań= z=
wómaganiami=norm=i=aprobat=technicznóch=z=dodatkowómi=ustaleniami=podanómi=w=projekcie=lub=w=ekspertózach=technicznóch=
oraz=z=wómaganiami=zawartómi=w=specófikacji=technicznejK=ldbiór=końcowó=obejmujeI=co=najmniej=stwierdzenieW=
•
zgodności=z=dokumentacją=technicznąI=
•
prawidłowości=kształtu=i=wómiarów=konstrukcjiI=
•
prawidłowości=oparcia=konstrukcji=na=podporach=i=rozstawu=elementów=konstrukcójnóchI=
•
prawidłowości=wókonania=złączóI=
•
prawidłowości=zabezpieczenia=konstrukcjiI=K=
•
nie=przekroczenia=odchółek=wómiarowóch=elementów=i=całej=konstrukcjiK=
honstrukcje=wókonane=w=sposób=niezgodnó=z=wómaganiami=podlegają=odrębnemu=postępowaniuK=jogą=bóć=odebrane=
pod=warunkiemI=że=odstępstwa=nie=zagrażają=bezpieczeństwu=konstrukcjiI=w=tóm=bezpieczeństwu=pożarowemuI=oraz=nie=
utrudniają=warunków=i=nie=obniżają=komfortu=jej=użótkowaniaK=t=innóch=przópadkach=zaleca=się=opracowanie=ekspertózó=
technicznej=i=wókonanie=jej=zaleceńK=mrotokół=odbioru=powinien=zawieraćW=
•
podsumowanie=wóników=badań=
•
stwierdzenie=zgodności=lub=niezgodności=wókonania=konstrukcji=z=ustaleniami=projektowómiI=
•
wókaz=usterek=ze=wskazaniem=sposobu=ich=usunięciaI=
•
wnioski=dotóczące=dalszego=postępowaniaK=
t=odbiorze=powinni=brać=udział=przedstawiciele=zainteresowanóch=uczestnikówK=
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4RPONMMMJP=====pT=PKSKO=

lCfbmibkfb=
a^Cer=

=
NK=tpTĘm=
NKNKmrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=specófikacji=technicznej=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=robót= przó=wókonówaniu=ocieplenia=
dachuK=
=
NKNK====wakres=stosowania=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobótK=
=
NMKOKwakres=

=

J
J

OK

jateriałó=
J
J

PK

mołożenie=i=montaż=płót=lp_=
ułożenie==wełnó=mineralnej=grK=NRMmm=

Płótó=lp_=gr=ORmm=
=wełna=mineralna=grK=NRM=mm=
pprzęt=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcóK=

4K

Transport=
t=czasie=transportu=materiałó=powinnó=bóć=zabezpieczone=przed=szkodliwóm=działaniem=warunków=atmosferócznóchI=
w=tóm=wósokiej=i=niskiej=temperaturóK=

RK

tókonanie=robót=

=
Płótó=lp_=układać=na=stók=mocując=do=krokwi=za=pomocą=wkrętów=do=drewnaK=
tełnę=należó=układać=„na=sucho"=I=dokładnie=dostosowując=je=do=siebie=takI=abó=nie=powstałó=mostki=termiczneK=
mo=ułożeniu=wełnó= przóstąpić=do=ułożenia=warstwó=wierzchniej=patrz= pT=PKTK= ka=układanie=ocieplenia=korzóstając=z= dokładnóch=
prognoz=pogodó=wóbrać=okres=bez=deszczowóK=
matrz=także=mrojekt=_udowlano=J=tókonawczó=„architektura=i=konstrukcja"=
SK= hontrola=jakości=robót=
molega=na=sprawdzeniu=kompletności=dokonanóch=robótK=
=
TK=gednostka=obmiaru=
O
gednostką=obmiaru=jest=m =K=
8K ldbiór=
fnspektor=na=podstawie=zapisów=w=dzienniku=budowó=
9K modstawa=płatności=
O
wapisane=w=dzienniku=budowó=J=m =i=sztK=po=odbiorze=robót=
=
NMK= mrzepisó=związane=
mk=i=instrukcje=producenta=wraz=z=atestami=
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4ROSNONN=JS===============pT=PKTK==mlhovCf^=a^Celtb=jbj_o^k^=msC=
=
NK=mrzedmiot=
mrzedmiotem= specófikacji= technicznej= są= wómagania= dotóczące= wókonania= i= odbioru= robót= przó= wókonówaniu=
pokrócia=z=membranó=msC=J=jest=dokumentem=pomocniczóm=przó=realizacji=i=doborze=robótK=
NKNK

wakres=stosowania=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobótK=

NKOK

wakres=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=i=obejmująW=
J wókonanie=wierzchniego=pokrócia==
=
OK=jateriałó==
jembrana= dachowa= pfh^= układana= na= ociepleniuK= jocowanie= pokrócia= i= termoizolacji= dachu= łącznikami=
mechanicznómi= lub= klejami= sóstemowómi= –= należó= stosować= rozwiązania= dostosowane= do= lokalnóch= warunków= o=
zwiększonóm=obciążeniu=wiatrem=mogące=wówołówać=znaczne=wartości=sił=odrówającóch=od= ssania=wiatruK=dwarancja=
min=NO=latK

OKNKNK

pprzęt=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcóK=

OKNKOK
Transport=
t=czasie=transportu=materiałó=powinnó=bóć=zabezpieczone=przed=szkodliwóm=działaniem=warunków=atmosferócznóchI=
w=tóm=wósokiej=i=niskiej=temperaturóK=
OKNKPK
tómagania=ogólne=
modłoża= pod= pokrócia= powinnó= odpowiadać= wómaganiom= podanóm= w= mkJUML_JNMO4MI= w= przópadku= zaś= podłożó= nie=
ujętóch=w=tej=normieI=wómaganiom=podanóm=w=aprobatach=technicznóchK=
oodzaj=pokrócia=dachowego=powinien=bóć=dostosowanó=do=pochólenia=połaci=dachowejI=zgodne=z=wómaganiami=
normó=mkJVVL_JMOPSNK=
=
ka= połaciach= o= pochóleniu= minimalnómI= a= także= w= korótach= odwadniającóch= o= takim= spadku= należó= uwzględniać= ugięcie=
konstrukcji= nośnej= pod= działaniem= obciążeń= oraz= tolerancje= montażoweK= mowierzchnia= podłoża= powinna= bóć= równaX= prześwit=
pomiędzó=powierzchnią=podłoża=a=łatą=kontrolną=o=długości=O=m=nie=może=bóć=większó=niż=R=mmK=
hrawędzieI= naroża= oraz= stóki= podłoża= z= pionowómi= płaszczóznami= elementów= ponaddachowóch= należó= zaokrąglić łukiem= o=
promieniu=nie=mniejszóm=niż=P=cm=lub=złagodzić=za=pomocą=odkosu=albo=listwó=o=przekroju=trójkątnómK=
mrzed= murami= kominowómi= lub= innómi= elementami= wóstającómi= ponad= dach= należó= J= od= stronó= kalenicó= Jwókonać= odboje= o=
górnej=krawędzi=nachólonej=przeciwnie=do=spadku=połaci=dachowejK=
mokrócia=foliowe=
ao=wókonania=pokróć=dachowóch=można=przóstąpićW=
•
po=sprawdzeniu=zgodności=wókonania=podłoża=i=podkładu=z=dokumentacją=techniczną=oraz=wómaganiami=
szczegółowómi=dla=danego=rodzaju=podłożaI=
=
•
po=zakończeniu=robót=budowlanóch=wókonówanóch=na=powierzchni=połaciI=na=przókład=tónkowaniu=kominówI=
wóprowadzaniu=wówiewek=kanalizacójnóchI=tónkowaniu=powierzchni=pionowóchI=na=które=będą=wóprowadzane=EwówijaneF=
warstwó=pokróciaI=osadzeniu=listew=lub=klocków=do=mocowania=obróbek=blacharskichI=uchwótów=rónnowóch=Eoón=hakówF=
itpKI=z=wójątkiem=robótI=które=ze=względów=technologicznóch=powinnó=bóć=wókonane=w=trakcie=układania=pokrócia=lub=po=jego=
całkowitóm=zakończeniuI=
•
po=sprawdzeniu=zgodności=z=dokumentacją=techniczną=materiałów=pokrówczóch=i=sprzętu=do=wókonówania=pokróćK=
oobotó=pokrówcze=powinnó=bóć=wókonówane=w=sposób=i=zgodnie=z=wómaganiami=podanómi=w=mkJUMN_JNMO4MI=a=ponadtoW=
•
mokrócia=należó=wókonówać=w=porze=suchejI=przó=temperaturze=powóżej=R=ocK=
•
ka=połaciach=o=nachóleniu=mniejszóm=niż=OMB=papę=układa=się=pasami=równoległómi=do=okapuI=a=przó=nachóleniu=
połaci=powóżej=OMB=J=pasami=prostopadłómi=do=okapuK=
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mrzó=pochóleniu=połaci=powóżej=PMB=arkusze=papó=powinnó=bóć=przerzucone=przez=kalenicę=i=zamocowane=mechanicznieK=
•
pzerokość= zakładów= arkuszó= w= każdej= warstwie= powinna= wónosićI= co= najmniej= NM= cmX= należó= je= wókonówać=
zgodnie=z=kierunkiem=spadku=połaciK=
•
wakładó= każdej= następnej=warstwó= powinnó= bóć= przesunięte=względem= zakładów= warstwó= spodniej= odpowiednioW=
przó=króciu=dwuwarstwowóm=o=NLO=szerokości=arkuszaI=przó=trzówarstwowóm=J=o=Nh=szerokości=arkuszaK=
=
•
•

=

•

t=miejscach=załamania=powierzchni=połaci=dachowej=i=w=korótach=odwadniającóch=pokrócie=należó=wzmocnićI=
układając=pod=pierwszą=warstwą=pokrócia=dodatkową=warstwę=K=
mokrócia= K= powinnó= bóć= dólatowane= w= tóch= samóch= miejscach= i= płaszczóznachI= w= któróch= wókonano= dólatacje=
konstrukcji=budónku=lub=dólatacje=z=sąsiednim=budónkiemK=
hrócie=dachów=powinno=bóć=wókonówane=od=okapu=w=kierunku=kalenicóK=
OKNK4K

hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=

hontrola= wókonania= pokróć= polega= na= sprawdzeniu= zgodności= ich= wókonania= z= wómaganiami= powołanóch= w= pK= O= norm=
przedmiotowóch=i=wómaganiami=niniejszóch=tarunkówK=hontrola=ta=jest=przeprowadzana=przez=inspektora=nadzoruW=
•
w=odniesieniu=do=prac=zanikającóch=Ekontrola=międzóoperacójnaF=J=podczas=wókonówania=robót=dekarskichI=
•
w=odniesieniu=do=właściwości=całego=pokrócia=Ekontrola=końcowaF=J=po=zakończeniu=robót=dekarskichK=
hontrola=międzóoperacójna=z=powłok=foliowóch=polega=na=bieżącóm=sprawdzaniu=zgodności=wókonówanóch=prac=z=
niniejszómi=wómaganiamiK=
hontrola= końcowa= wókonania= pokróć= polega= na= sprawdzeniu= zgodności= ich= wókonania= z= projektem= oraz= niniejszómi=
wómaganiamiK=hontrolę=przeprowadza=się=w=sposób=opisanó=w=mkJVUL_JNMO4MI=pK4=
OKNKRK
l_jf^o=ol_ÓT=
gednostką=obmiarową=jest=metr=kwadratowóK=
OKNKSK
la_fÓo=ol_ÓT=
oobotó=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=jeżeli=wszóstkie=wóniki=badań=przeprowadzonóch=
przó=odbiorach=okazałó=się=zgodne=z=wómogamiK=t=przópadku=niezgodności=choć=jednego=elementu=oobót=z=
wómaganiamiI=robotó=uznaje=się=za=niezgodne=z=aokumentacją=mrojektową=i=tókonawca=zobowiązanó=jest=do=ich=poprawó=
na=własnó=kosztK=
OKNKTK
modstawa=płatności=
O
wapisane=w=dzienniku=budowó=J=m =i=sztK=po=odbiorze=robót=
OKNK8K

mrzepisó=związane=

mk=J_JMOPSNW=NVVV========mochólenia=połaci=dachowóch=
=========mk=JUML_JNlO4M=

=

=
=
=
=
=
=
=
=
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4ROOPNMMJT====pT=PKTKN======jlkT^Ż=hlkpTorhCgf=jbT^iltvCe

tpTĘm
NKNK mrzedmiot ppT
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=konstrukcji=
metalowóchK=
NKOK wakres stosowania pT
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres oobót objętych pT
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmują=wókonanie=
metalowóch=konstrukcji=elementów=budónkówK=
OK

jATbofAŁY

J stalowe=profile=walcowane=i=zimnogięte=ze=stali=ptPpX=
J kotwó=segmentoweK=

PK

pmowĘT

DźwigX=innó=sprzęt=specjalistócznóK=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcóK=
4K
ToAkpmloT
pamochodowóK=
ka=budowę=będą=dostarczane=poszczególne=elementóX=gotoweI=przógotowane=do=montażu=L=wbudowaniaK=
RK tYhlkAkfb olBÓT
J przed=montażem=jakiegokolwiek=elementu=należó=sprawdzić=czó=powierzchnie=stóków=są=oczószczoneI=miejsca=montażu=
wókonano=wg=dokumentacjiI=poziomó=mocowania=są=prawidłoweX=
J montaż=wszóstkich=elementów=należó=wókonać=w=należótej=kolejności=rozpoczónając=od=montażu=elementów=wókonanóch=na=
warsztacieI=dalej=elementó=łącząceX=
J miejsca=połączeń=powinnó=bóć=ostatecznie=wószlifowaneI=gładkieK=
tómiaró=konstrukcji=powinnó=bóć=zgodne=z=aokumentacją=mrojektowąK=Jszczegółowe
wymiary przedstawiono na rysunkac h konstrukcyjnychJ
SK

hlkToliA gAhl ŚCf olBÓT

SKNK hontrola i badania materiałów i wyrobów
_adania= właściwości= materiałów= i= wórobów= powinnó= bóć= przeprowadzane= zgodnie= z= wómaganiami= podanómi= w=
normachI= aprobatach= technicznóch= oraz= w= niniejszóch= warunkach= technicznóchK= motwierdzenie= właściwości= materiałów= i=
wórobów=powinno=bóć=podaneW=
•
w=zaświadczeniach=z=kontroli=Ecertófikatach=zgodności=lub=deklaracjach=zgodności=wórobów=z=dokumentami=
odniesienia=oznaczonóch=znakiem=budowlanómFI=
•
w=zapisach=w=dzienniku=budowóI=
•
w=innóch=dokumentachI=na=przókład=ekspertózach=technicznóchK=
hażda=dostawa=materiałów=lub=wórobów=powinna=bóć=wóraźnie=identófikowana=oraz=zaopatrzona=w=deklarację=lub=certófikat=
zgodności=i=oznakowana=znakiem=budowlanóm=_=lub=CbK=
mrzó=odbiorze=materiałów=i=elementów=konstrukcji=na=budowie=należó=sprawdzić=zgodność=tópuI=rodzajuI=klasóI=wómiarów=tóch=
elementów=z=wómaganiami=podanómi=w=projekcie=lub=w=specófikacji=technicznejK=hontrola=wórobów=budowlanóch=stosowanóch=
w=budownictwie=powinna=bóć=zgodna=z=rozporządzeniem=jinistra=fnfrastrukturó=z=dnia=N4=maja=OMM4=rK=w=sprawie=kontroli=
wórobów=budowlanóch=wprowadzonóch=do=obrotu=EazKrK=OMM4I=nr=NPMI=pozK=NPUSFK=
SKOK hontrola i badania konstrukcji
lcenę=prawidłowości=wókonania=i=zgodności=z=ustaleniami=projektowómi=należó=przeprowadzić=na=podstawie=oględzinI=
wóników=odbiorów=międzóoperacójnóch=i=częściowóch=oraz=zapisów=w=dzienniku=budowóK=
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_adanie=elementów=przed=montażem=obejmujeW=
•
sprawdzenie=poprawności=wókonania=elementów=i=połączeńI=
•
sprawdzenie=wómiarów=szablonówI=konturów=oraz=wómiarów=poszczególnóch=elementów=za=pomocą=taśmó=lub=miarki=
stalowej=z=podziałką=milimetrowąK=
ldbioró=międzóoperacójne=i=częściowe=powinnó=obejmowaćW=zgodność=
wókonanóch=robót=z=dokumentacją=technicznąI=prawidłowość=wókonania=
połączeńI=zabezpieczenie=staliI=wómiaró=elementów=
prawidłowość=usótuowania=elementów=w=poziomie=i=w=pionieI=
prawidłowość=wókonania=połączeń=w=elementach=wókonanóch=w=warunkach=budowó=na=podstawieW=J=ocenó=jakości=
stosowanóch=materiałówI=
blementó=konstrukcji=z=nieprawidłowo=wókonanómi=połączeniami=nie=powinnó=bóć=wbudowaneK=tarunkiem=ich=wbudowania=
może=bóć=pozótówna=ocena=eksperckaK=
pprawdzenie= wómiarów= elementów= należó= przeprowadzać= na= podstawie= oględzin= i= pomiarów= taśmą= stalową= z= podziałką=
milimetrową=albo=suwmiarką=J=na=losowo=wóbranóch=elementachI=na=przókład=płatwiI=belceI=dźwigarzeK=
TK
lBjfAo olBÓT
gednostką=obmiarową=są=sztuki=elementów=konstrukcójnóch=oraz=ciężar=zabudowanóch=elementów=JkgX=
8K

laBfÓo olBÓT

modstawę= kwalifikującą= do= odbioru= wókonania= konstrukcji= i= obiektów= budowlanóch= stanowią= następujące= dokumentóW= projekt=
technicznóI= dziennik= budowóI= dokumentacja= powókonawcza= oraz= stwierdzenie= zgodności= wókonania= z= dokumentacją=
projektową=i=zatwierdzonómi=zmianami=podanómi=w=dokumentacji=powókonawczejK=
tókonawca=zobowiązanó=jest=przedstawićW=
•
pełną=dokumentację=powókonawcząI=
•
protokołó=z=badań=kontrolnóch=oraz=certófikató=jakości=materiałów=i=wórobówI=
•
protokołó=z=odbiorów=międzóoperacójnóch=i=częściowóch=oraz=zapisó=w=dzienniku=budowó=dotóczące=wókonówania=
robót=z=uwzględnieniem=robót=zanikającóchI=
•
wóniki=sprawdzenia=dokładności=wómiarów=elementów=i=ich=usótuowaniaI=
•
wókaz=stwierdzonóch=w=trakcie=wókonówania=robót=niezgodności=i=działań=korekcójnóchI=
•= pisemne=uzasadnienie=odstępstw=od=dokumentacjiI=potwierdzone=przez=inspektora=nadzoruK=ldbiór=końcowó=obejmuje=
całość=wókonanego=obiektuK=
wgodność= wókonania= konstrukcji= z= dokumentacją= projektową= stwierdza= się= na= podstawie= porównania= wóników= badań= z=
wómaganiami=norm=i=aprobat=technicznóch=z=dodatkowómi=ustaleniami=podanómi=w=projekcie=lub=w=ekspertózach=technicznóch=
oraz=z=wómaganiami=zawartómi=w=specófikacji=technicznejK=ldbiór=końcowó=obejmujeI=co=najmniej=stwierdzenieW=
•
zgodności=z=dokumentacją=technicznąI=
•
prawidłowości=kształtu=i=wómiarów=konstrukcjiI=
•
prawidłowości=oparcia=konstrukcji=na=podporach=i=rozstawu=elementów=konstrukcójnóchI=
•
prawidłowości=wókonania=złączóI=
•
prawidłowości=zabezpieczenia=konstrukcjiI=K=
•
nie=przekroczenia=odchółek=wómiarowóch=elementów=i=całej=konstrukcjiK=
honstrukcje=wókonane=w=sposób=niezgodnó=z=wómaganiami=podlegają=odrębnemu=postępowaniuK=jogą=bóć=
odebrane=pod=warunkiemI=że=odstępstwa=nie=zagrażają=bezpieczeństwu=konstrukcjiI=w=tóm=bezpieczeństwu=pożarowemuI=oraz=
nie=utrudniają=warunków=i=nie=obniżają=komfortu=jej=użótkowaniaK=t=innóch=przópadkach=zaleca=się=opracowanie=ekspertózó=
technicznej=i=wókonanie=jej=zaleceńK=mrotokół=odbioru=powinien=zawieraćW=
•
podsumowanie=wóników=badań=
•
stwierdzenie=zgodności=lub=niezgodności=wókonania=konstrukcji=z=ustaleniami=projektowómiI=
•
wókaz=usterek=ze=wskazaniem=sposobu=ich=usunięciaI=
•
wnioski=dotóczące=dalszego=postępowaniaK=
t=odbiorze=powinni=brać=udział=przedstawiciele=zainteresowanóch=uczestników=procesu=budowlanego=
=
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pT=PKTKO=====w^_bwmfbCwbkfb=mowbCfthlolwvgkb=
=
NK=tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=zabezpieczenia=
przeciwkorozójnego=konstrukcji=metalowóchK=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja= Techniczna= jest= stosowana= jako= dokument= przetargowó= i= kontraktowó= przó= zlecaniu= i= realizacji= oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=wakres=prac=i=
czónności=w=wótwórni=jest=następującóW=
J blementó= stalowe= konstrukcji= należó= zabezpieczóć= poprzez= malowanie= ochronneI= przó= czóm= dla= przójętej= kategorii=
korozójności=CP=należó=zachować=następujące=parametróW=
J przógotowanie=powierzchni=poprzez=obróbkę=strumieniową=p^NLOI=bez=zanieczószczeńI=tłuszczuI=olejuI=kurzuI=
J ilość=powłokW=
o=N=warstwa=podkładowa=dwuskładnikowa=epoksódowa=z=zawartością=fosforanu=cónku=grK=RM_mI=
=
wakres=prac=i=czónności=na=budowie=jest=następującóW=
J przójęcie=elementów=na=budowęI=
J kontrola=i=odbiór=powłok=gruntowóchI=
J naprawa=powłok=gruntowóchI=
J przechowówanie=elementówI=
J montaż=konstrukcjiI=
J zabezpieczenie=gruntujące=połączeńI=
J wókonówanie=wómalowań=warstw=nawierzchniowóch=na=całej=konstrukcjiI=J=odbiór=ostatecznó=z=przedstawieniem=wómaganóch=
dokumentówK=
o=N=warstwa=nawierzchniowa=dwuskładnikowa=poliuretanowa=o=grK=TMumK=hażda=warstwa=powinna=mieć=innó=kolorI=z=tómI=że=
warstwa=nawierzchniowa=powinna=mieć=koloró=zgodnie=z=architekturąK=o=tszóstkie=śrubóI=kotwó=i=kołki=należó=zabezpieczóć=
poprzez=cónkowanie=ognioweK=
OK
j^Tbof^Łv=
J farba=podkładowa=dwuskładnikowa=epoksódowa=z=zawartością=fosforanu=cónku=grK=RM_mI=
J farba=nawierzchniowa=dwuskładnikowa=poliuretanowa=o=grK=TM_mK=
PK

pmowĘT=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcóK=

4K

To^kpmloT=
t=czasie= transportu= materiałó= powinnó= bóć=zabezpieczone= przed=szkodliwóm= działaniem= warunków= atmosferócznóchI= w=
tóm=wósokiej=i=niskiej=temperaturóK=

RK=tvhlk^kfb=ol_ÓT=
RKNK mrzójęcie=elementów=na=budowę=
ao=przójęcia=wómagane=są=następujące=dokumentóW=
J zestawienie=elementów=konstrukcójnóch=stalowóch=przeznaczonóch=na=budowę=oraz=charakteróstóka=powłok=gruntowóch=
wókonanóch=w=wótwórniI=
J dokumentó=z=wótwórniI=gdzie=wókonano=powłoki=gruntoweK=aokumentó=powinnó=zawierać=dane=o=przógotowaniu=powierzchniI=
zastosowanóch=wórobach=malarskichI=ilości=warstw=oraz=grubości=powłok=gruntowóchK=
RKOK hontrola=i=odbiór=powłok=gruntowóchI=decózja=o=przójęciu=na=budowę=
mrzójęcie=na=budowę=konstrukcji=zagruntowanóch=w=wótwórni=obejmuje=sprawdzenie=dokumentówK=
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========
hażda=partia=elementów=powinna=bóć=oznakowana=i=przesłana=z=dokumentami=zawierającómi=daneW=
J nazwę=zamawiającegoI=numerI=datę=zamówieniaI=
J nazwę=i=znak=wótwórcóI=
J oznaczenie=wórobu=hutniczegoI=sómbole=handlowe=elementówI=
J charakteróstókę=powłok=Ejakość=przógotowania=powierzchniI=nazwa=farbóI=data=aplikacjiI=wóniki=ocenó=grubości=powłokiFI=
Jliczbę=i=masę=partii=elementówK=
tszóstkie=dane=dotóczące=charakteróstóki=elementów=i=powłok=gruntowóch=w=projekcie=technicznóm=i=dokumentacji=
wótwórni=muszą=bóć=zgodneK=bwentualne=odstępstwa=muszą=bóć=udokumentowane=zgodnie=z=pK=PK=
lcenę=wóbranóch=właściwości=powłok=gruntowóch=wókonuje=się=zgodnie=z=zaleceniami=projektu=technicznegoK=hontrola=każdej=
partii=elementów=obejmuje=badania=w=zakresieW=
J grubości=powłoki=według=mkJbk=fpl=OUMU=lub=mkJbk=fpl=ONTUI=
J wóglądu=powłoki=według=pK=4KOKO=lub=mkJbk=fpl=NOV44JTI=
J przóczepności=powłoki=według=mkJbk=fpl=O4MV=lub=mkJbk=fpl=4SO4K=tómagania=powinnó=odpowiadać=ustalonóm=w=
projekcie=oraz=w=normie=mk=bk=fpl=NOV44JTK=
aopuszcza=się=uszkodzenia=powłok=gruntowóchI= podlegającóch=na=budowie=na=prawie=oraz= zabrudzeniaI=które=można=usunąć=
zgodnie=z=zaleceniami=projektuK=
mrzójęcie= elementów= powinno= bóć= potwierdzone= zapisem= w= dzienniku= budowóI= zawierającóm= wszóstkie= dane= określone=
powóżejK=
=
RKPK=kaprawa=powłok=gruntowóch=
=
mrojekt=powinien=w=sposób=jednoznacznó=określić=zakres=wad=i=uszkodzeń=powłok=gruntowóchW=
J niewómagającóch=naprawóI=
J podlegającóch=naprawieI=
J o=zaniżonej=jakościI=nie=przójętóch=na=budowęK=
tómalowania=wókonuje=się=zgodnie=z=projektemI=najczęściej=stosując=te=same=wórobó=malarskieI=jakie=nakładano=w=
wótwórniK=lczószczenie=podłożaI=technika=wómalowań=i=ich=kontrola=powinnó=bóć=podane=w=projekcieK=
aopuszcza=się=naprawianie=powłok=gruntowóch=na=podstawie=zaleceń=opracowanóch=przez=wótwórnięI=która=nałożyła=
powłokiK=
RK4K=mrzechowówanie=elementów=na=budowie=
blementó= z=powłokami=gruntowómi=powinnó=bóć=przechowówane=w= miejscach=suchóchI= zadaszonóch=lub=w= magazónachK=
kiedopuszczalne=jest=przechowówanie=w=warunkach=bezpośredniego=oddziałówania=czónników=atmosferócznóchK=pkładowanie=
powinno= się= odbówać= na= podkładach= z= drewnaI= betonuI= kamienia= lub= stali= o= wósK= [= PM= cm= od= poziomu= terenuK= Czas=
składowania= nie= powinien= bóć= dłuższó= niż= O= miesiąceK= t= przópadku= dłuższego= czasu= składowania= zagruntowane= elementó=
należó=poddać=dokładnej=kontroli=w=celu=ustalenia=ewentualnóch=uszkodzeń=powstałóch=podczas=składowaniaK=
=
RKRK=jontaż=konstrukcji=
=
jontaż= konstrukcji= należó= przeprowadzać= zgodnie= z= projektemI= któró= powinien= zawierać= zalecenia= dotóczące= ochronó=
powłok=gruntowóch=w=czasie=robótK=
=
=
=
=
RKSK=wabezpieczenie=stóków=i=połączeń=
=
mo=przeprowadzeniu=montażu=konstrukcji=należó=wókonać=powłoki=gruntowe=na=złączachK=mrzed=przóstąpieniem=do=właściwego=
oczószczenia= powierzchni= należó= usunąć= zadzioróI= wórównać= nierówności= i= spoinóK= pposób= oczószczeniaI= skład= sóstemuI=
technologia= i= warunki= malowania= powinnó= bóć= podane= w= projekcieK= deneralnie= wómalowanie= wókonuje= się= według= zaleceń=
podanóch=w=pK=4KOK=
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kależó=zwrócić=uwagę=na=staranne=wókonanie=wómalowań=w=miejscach=połączeń=nowej=powłoki=i=powłoki=
wókonanej= w= wótwórniI= a= także= w= miejscach= wópukłości= złączóI= na= śrubach= itpK= ldbiór= wómalowań= gruntowóch= na= złączach=
przeprowadza=się=zgodnie=z=pK=SKOK=
RKTK tókonanie=wómalowań=warstw=nawierzchniowóch=na=całej=konstrukcji=
=
tómalowania= nawierzchniowóch= warstw= powłok= na= konstrukcjach= wókonuje= się= według= projektuI= któró= podaje= określenie=
wórobów= malarskichI= ilość= warstw= i= grubość= powłok= nawierzchniowóch= oraz= całego= pokrócia= malarskiegoK= mrojekt= zawiera=
wszóstkie=dane=dotóczące=technologii=nakładaniaI=wókonania=powłok=oraz=ich=ocenóK=wakres=czónności=i=nadzoru=podaje=pK=4KOK=
ka=powierzchniach=zabezpieczonóch= farbami=do=czasowej= ochronó= możliwe= jest=wókonówanie=pełnóch=sóstemów= malarskich=
po=upewnieniu=sięI=czó= farba=do=czasowej=ochronó= jest="zgodna"= z= farbami=stosowanómi=w= sóstemach=malarskichK=Terminem=
"zgodna"= określa= się= zdolność= dwóch= wórobów= do= zastosowania= bez= wóstąpienia= niepożądanóch= efektówK= mrzókładowe=
możliwości=stosowania=różnóch=farb=przedstawiono=w=tablicó=PK=
=Tablica=PK=wgodność=farbó=do=gruntowania=do=czasowej=ochronó=z=sóstemami=malarskimi=
carba=do=gruntowania=do=czasowej=
ochronó=
oodzaj=substancji= migment=
błonotwórczej=
antókorozójnó=
^lkidowe=
różne=
moliwinólobuJ
różne=
=tóralowe=

wgodność=ogólnóch=rodzajów=farb=do=gruntowania=do=czasowej=ochronó=z=farbami=
do=gruntowania=sóstemu=malarskiego=
hrzemianowe=Lpół=
^h= Co=
msC= ^v=
bm=
mro=
_fT=
cónkowó=
H=
=
=
=
J=
J=
J=
H=
=
=
J=
H=
H=
H=
H=
H=

carba=do=gruntowania=do=czasowej=
wgodność=ogólnóch=rodzajów=farb=do=gruntowania=do=czasowej=ochronó=z=
ochronó=
farbami=do=gruntowania=sóstemu=malarskiego=
oodzaj=substancji= migment=
hrzemianowe=Lpół=
_fT=
^h=
Co= mvC= ^v=
bm= mro=
cónkowó=
błonotwórczej=
antókorozójnó=
bpoksódowe=
różne=
=
H=
H=
H=
H=
EHF=
J=
H=
bpoksódowe=
mół=cónkowó=
J=
H=
H=
H=
H= =
J=
H=
hrzemianowe=
mół=cónkowó=
J=
H=
H=
H=
H=
H=
H=
H=
H=zgodnaI=EHF=zgodność=skonsultować=z=producentem=farbóI=J=niezgodnaI=^h=J=alkidoweI=
^v=J=akróloweI=_fT=J=bitumiczneI=Co=J=chlorokauczukoweI=bm=J=epoksódoweI=msCJpoliwinóloweI=mroJ=
poliuretanowe=
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SK=

hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=

_adania= właściwości= materiałów= i= wórobów= powinnó= bóć= przeprowadzane= zgodnie= z= wómaganiami= podanómi= w=
normachI= aprobatach= technicznóch= oraz= w= niniejszóch= warunkach= technicznóchK= motwierdzenie= właściwości= materiałów= i=
wórobów=powinno=bóć=podaneW=
•
w=zaświadczeniach=z=kontroli=Ecertófikatach=zgodności=lub=deklaracjach=zgodności=wórobów=z=dokumentami=
odniesienia=oznaczonóch=znakiem=budowlanómFI=
•
w=zapisach=w=dzienniku=budowóI=
•
w=innóch=dokumentachI=na=przókład=ekspertózach=technicznóchK=
hażda= dostawa= materiałów= lub= wórobów= powinna= bóć= wóraźnie= identófikowana= oraz= zaopatrzona= w= deklarację= lub=
certófikat=zgodności=i=oznakowana=znakiem=budowlanóm=_=lub=CbK=
TK

l_jf^o=ol_ÓT=
O

gednostką=obmiarową=jest=m =wómalowanej=powierzchniK=
8K

la_fÓo=ol_ÓT=
mrzó= odbiorze= powłok= ochronnóch= na= elementach= konstrukcji= stalowóch= gruntowanóch= w= wótwórni= i= malowanóch= na=

budowie=wórobami=nawierzchniowómi=wómagane=są=następujące=dokumentóW=
J dziennik=budowóI=
J projekt=technicznó=zabezpieczeńI=
J aprobató=techniczne=lub=inne=dokumentó=dopuszczające=do=obrotu=i=stosowania=w=budownictwie=użóte=wórobó=
malarskieI=
J certófikató=lub=deklaracje=zgodnościI=
J dokumentó=z=wótwórniI=gdzie=wókonano=powłoki=gruntująceI=zawierające=ich=charakteróstókęK=westawienie=
właściwości=podlegającóch=odbiorowi=podano=w=tablicó=4K=
Tablica=4K=wakres=odbioru=robót=
mrzedmiot=odbioru=
modstawa=ocenó=
lgólnie=zalecone=króterium=
mowvdlTlt=^kfb=mltfbowCekf=al=j^ilt^kf^=t=jfbgpC^Ce=mlŁĄCwbk=
tógląd=powierzchni=
mkJfpl=URMNJN=
według=projektu=lub=wómagań=dla=wórobów=
ptopień=przógotowania=
mkJfpl=URMNJN=mkJfpl=
według=projektu=lub=instrukcji=stosowania=farbó=
powierzchni=
URMNJO=
mrofil=powierzchni=
mkJbk=fpl=URMPJ=OG=
parametr=chropowatości=powierzchni=według=projektu=
chropowatość=
lbecność=zapólenia=
mkJbk=fpl=URMOJP=G=
nie=większe=niż=na=wzorcu=kr=P=według=normó=
mkJbk=fpl=URMOJO=G=
lbecność=
mkJfpl=URMOJRG=mkJbk=fpl= według=wómagań=dla=wórobów=
zanieczószczeń=
URMOJV=G=
jonowóch=
mkJeJ=M4S4O=G=
mltŁlh^=dorkTlt^=
tógląd=powierzchni=
ocena=wzrokowa=
według=projektu=i=mk=bk=fpl=NOV44JT=
mkJbk=fpl=ONTU=lub=mkJbk=
drubość=powłoki=suchej=
według=projektu=
fpl=OUMU=
mrzóczepność=powłoki=do=
mkJbk=fpl=4SO4=lub=mkJbk=
według=projektu=
podłoża=
fpl=O4MV=
t^orkhf=tvhlkvt^kf^=ol_ÓT=
powóżej=H=R ° C= lub=według=instrukcji=
Temperatura=podłoża=
mkJbk=fpl=URMOJ4=
stosowania=farbó=
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=
Temperatura=powietrza=
tilgotność=względna=
powietrza=
Temperatura=punktu=rosó=

tógląd=powierzchni=
drubość=powłoki=suchej=

powóżej=H=R ° C= lub=według=instrukcji=
stosowania=farbó=
mkJbk=fpl=URMOJ4=
poniżej=URB=lub=według=instrukcji=
stosowania=farbó=
różnica=międzó=temperaturą=podłożaI=a=
mkJbk=fpl=URMOJ4=
temperaturą=punktu=rosó=co=najmniej=
HP°C=
mlhovCfb=j^i^ophfb=prCeb=
ocena=wzrokowa=
według=projektu=i=mk=bk=fpl=NOV44JT=
mkJbk=fpl=ONTU=lub=mkJbk= według=projektu=
fpl=OUMU=
modstawa=ocenó=
lgólnie=zalecone=króterium=
mkJbk=fpl=URMOJ4=

mrzedmiot=odbioru=
mrzóczepność=powłoki=do=
mkJbk=fpl=4SO4=lub=mkJbk=
według=projektu=
podłoża=i=przóczepność=
fpl=O4MV=
międzó=warstwowa=
morowatość=
procedura=badawczaG=
według=projektu=
G=_adania=wókonuje=się=dla=zabezpieczeń=specjalnóch=Eokreślonóch=w=projekcieFK=
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=
4ROSNONPJM====pT=PKUK=

ol_lTv=_i^Ce^ophl=J=abh^ophfb=

NKNK mrzedmiot=
mrzedmiotem=niniejszej=pKTK=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=robót=blacharskichK=pKTK=jest=dokumentem=
pomocniczóm=przó=realizacji=i=odbiorze=robót=
NKOK wakres=
wakres=robót=objętóch=pKTK=obejmujeW=
J===wókonanie=obróbek=blacharskich=kominówI=gzómsówI=okapówI=murków=ogniowóchI=dólatacji=z=blachó=ocónkowanej=J=
powlekanej=
OK=jateriałó=
_lacha=ocónkowana=J=powlekanaK=
PK pprzęt=
ppecjalistócznó=sprzęt=dekarskiX=nożóce=do=cięcia=blachóI=giętarka=do=blachóI=młotekI=poziomiceI=pionóI=łatóI=drabinó=
4K Transport=
pamochodowó=i=ręcznó=

=

RK tókonanie=robót=
J
J

rkładanie=kolejnóch=płót=z=wókonaniem=zakładek=i=rąbków=
hominóI=murki=ognioweI=gzómsóI=dólatacje=i=okapó=należó=obrobić=zapewniając=szczelnośćI=na=łączeniach=stosować=
kit=dekarski=K=tszóstkie=obróbki=blacharskie=wókonać=z=zachowaniem=szczelnościI=

SK=hontrola=jakości=
molega=na=sprawdzeniu=szczelności=pokróciaI=prawidłowości=wókonania=elementów=poziomów=i=pionówI=estetóki=
wókonaniaI=zachowania=szczelin=wentólacójnóchI=prawidłowości=spadków=rónien=
=
TK=ldbiór=
aokonuje=fnspektor=kadzoru=na=podstawie=wizji=lokalnejI=zapisów=w=dzienniku=budowó=i=kontroli=z=dokumentacją=
projektową=

NK4K9K modstawa=płatności=
wa=EmOF=pokróciaI=za=EmOF=obróbki=blacharskiejI=za=ilość=sztK=elementów=sóstemowóch=
NK4KNMK mrzepisó=związane=
mkJSNL_J=NMO4RJ=oobotó=blacharskie=budowlane=z=blachó=stalowej=ocónkowanej=i=cónkowejK=tómagania=i=badania=
techniczne=przó=odbiorzeK=
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=
4RPO4MMMJ4=====pT=PKV=Tvkhlt^kfb=
=
NK=tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=tónków=zwókłóch=
katK=fff=oraz=gładzi=gipsowóchK=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmująW=
J wókonanie=tónków=wewnętrznóch=zwókłóch=katK=fff=na=I=podciągach=i=ścianachI=
J wókonanie=gładzi=gipsowóch=na=ścianach=K=
=
OK j^Tbof^Łv=
ao=robót=tónkowóch=należó=stosować=wórobó=budowlane=dopuszczone=do=powszechnego=stosowania=Ezgodnie=z=artK=
NM=ustawó=mrawo=budowlaneFK=
waprawó=zwókłe=do=wókonania=tónków=przógotowane=na=placu=budowó=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=mkJVML_J
N4RMNK=ao=zapraw=tóch=należó=stosować=piaski=według=pK=PKO=mkJTML_JNMNMMK=
puche=mieszanki=tónkarskie=przógotowane=fabrócznie=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=normó=mkJ_JNMNMVWNVVU=
lub=aprobat=technicznóchK=
jasó=tónkarskie=do=wópraw=pocienionóchI=z=regułó=wótwarzane=z=fabrócznie=przógotowanóch=mieszanek=tónkarskichI=
powinnó=odpowiadać=wómaganiom=mkJ_JNM=f=MSW=NVVT=lub=aprobat=technicznóchK=
PK pmowĘT=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcóK=
4K To^kpmloT=
kie=dotóczóX=tónki=będą=przógotowówane=z=półproduktów=na=budowieK=
RK tvhlk^kfb=ol_ÓT=
=
RKNK mlaŁlŻ^=
modłożem=może=bóć=powierzchnia=bezpośrednio=przeznaczona=do=otónkowania=lub=podkład=EtzwK=lbrzutkaFI=na=któró=
nakłada=się=wóprawęK=
modłoża=tónków=zwókłóch=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=mkJTML_JNMNMM=pKPKPKOK=Tónki=pocienione=można=
wókonać=na=podłożachW=
J z=betonów=zwókłóch=Ew=konstrukcjach=monolitócznóch=i=prefabrókowanóchFI=
J z=autoklawizowanóch=betonów=komórkowóchI=
J z=zaprawó=cementowej=marki=j4JjTI=
J z=zaprawó=cementowoJwapiennej=marki=jOJjTI=
J z=gipsu=i=płót=kartonowoJ=gipsowóchK=
modłoża=powinnó=bóć=równeI=mocneI=jednorodneI=równomiernie=chłonące=wodęI=szorstkieI=sucheI=nie=póląceI=wolne=od=
wókwitówI=bez=rós=i=pęknięćK=
kadlewki=i=wóstające=nierówności=podłoża=należó=skuć=lub=zeszlifowaćK=
oósóI=rakiI=kawernó=i=ubótki=podłoża=należó=naprawić=zaprawą=cementową=lub=specjalnómi=masami=
naprawczómiI=odpowiadającómi=wómaganiom=odpowiednich=aprobat=technicznóchK=
wabrudzenia=powierzchni=smaramiI=olejamiI=bitumamiI=farbami=należó=usunąćI=zmówając=odpowiednimi=
preparatami=odtłuszczającómi=albo=stosując=środki=mechaniczne=
EnpK=piaskowanieFK=
w=podłożó=należó=usunąć=warstwę=pólącą=oraz=odpólić=powierzchnięK=
RKOK tvhlkvt^kfb=ol_ÓT=TvkhltvCe=
RKOKNK=tókonówanie=tónków=zwókłóch=
wasadó=ogólneI=któróch=należó=przestrzegać=przó=wókonówaniu=tónków=zwókłóchI=określone=są=w=pK=PKPKN=mkJTML_J
NMNMMK=
pposobó=przógotowania=podłożó=w=zależności=od=ich=rodzaju=powinnó=bóć=zgodne=z=wómaganiami=pK=PKPKO=mkJTML_JNMNMMK=
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wakładane=grubości=tónków=zwókłóch=w=zależności=od=ich=kategorii=oraz=od=rodzaju=podłoża=lub=podkładu=powinnó=bóć=zgodne=
z=wómaganiami=pK=PKPKR=mkJTML_JNMNMMK=Tónki=zwókłe=kategorii=fi=fff=należą=do=odmian=pospolitóchI=wókonówanóch=w=sposób=
standardowóK=
Tónki=zwókłe=kategorii=fs=zaliczane=są=do=odmian=doborowóchI=któróch=wókonanie=wómaga=specjalnóch=zabiegówK=
pposobó=wókonania=tónków=zwókłóch=jednoJ=i=wielowarstwowóch=powinnó=bóć=zgodne=z=danómi=określonómi=w=tablicó=4=mkJ
TML_JNMNMMK=
RKOKOK=tókonówanie=tónków=pocienionóch=
oozróżnia=się=następujące=tópó=tónków=pocienionóchW=
J cóklinowanieJ=wókonówane=przez=przetarcie=zatartej=warstwó=wóprawó=po=wstępnóm=jej=stwardnieniu=Eokoło=O4hF=
cókliną=zębatą=o=wósokości=zębów=odpowiadającej=wómiarom=najgrubszego=ziarnaI=
J zacierane= EdrobneI= rowkowateFJ= wókonówane= przez= zatarcie= paca= lub= szczotką= wóprawó= do= uzóskania= gładkiej=
powierzchni=lubI=w=przópadku=mas=zawierającóch=okrągłe=ziarnaI=zagłębień=w=kształcie=rowkówI=
J natróskoweJ=wókonówane=metodą=natrósku=miotełkąI=pędzlemI=agregatem=tónkarskim=lub=pistoletem=tónkarskimI=
J wótłaczaneJ=wókonówane=przez=modelowanie=nałożonej=warstwó=za=pomocą=rolkiK=drubość=
tónków=pocieniowanóch=wónosi=od=O=do=UmmK=
mrzó=wókonówaniu=tónków=pocienionóch=należó=bezwzględnie=przestrzegać=instrukcji=producenta=mieszanki=tónkarskiej=w=
zakresie=przógotowania=podłoża=i=masó=tónkarskiejI=sposobu=i=warunków=jej=nakładania=oraz=pielęgnacjiK=
SK=hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
SKNK tvj^d^kf^=alTvCwĄCb=ol_ÓT=TvkhltvCe=f=Tlibo^kCgb=tvhlk^kvCe=TvkhÓt=
tómagania=i=tolerancje=w=odniesieniu=do=tónków=zwókłóchI=według=mkJTML_JNMNMMI=dotócząW=
J zgodności=z=projektem=budowlanóm=i=specófikacją=techniczną=wókonania=i=odbioru=robót=EpK=PKNFI=
J stosowania=materiałów=dopuszczonóch=do=stosowania=w=budownictwie=EpK=PKOFI=
J przestrzegania=ogólnóch=zasad=wókonania=robót=tónkowóch=EpK=PKPKNFI=
J przógotowania=podłożó=EpK=PKPKOFI=
J przóczepności=tónków=do=podłoża=EpK=PKPKPFI=
J mrozoodporności=tónków=EpK=PKPK4FI=
J grubości=tónków=EpK=PKPKRFI=
J wóglądu=powierzchni=otónkowanóch=EpK=PKPKSFI=
J wad=i=uszkodzeń=powierzchni=tónkuI=takich=jakW=nierównościI=wópróski=i=spęcznienia=oraz=pęknięciaI=wókwitó=i=zacieki=EpK=
PKPKTFI=
J prawidłowości=wókonania=powierzchni=i=krawędzi=tónków=EpK=PKPKUFI=
J wókończenia=tónków=na=stókach=i=przó=szczelinach=dólatacójnóch=EpK=PKPKVFI=
J wókończenia=narożó=i=obrzeżó=tónków=EpK=PKPKNMFK=
t=przópadku=tónków=pocienionóch=grubości=gotowóch=tónków=powinnó=bóć=zgodne=z=projektem=budowlanómI=lecz=nie=
mniejsze=niż=Omm=i=większe=niż=UmmK=mozostałe=wómagania=i=tolerancjeJ=jak=do=tónków=zwókłóchI=przó=czóm=odchólenia=w=
zakresie=prawidłowości=wókonania=powierzchni=i=krawędzi=tónków=w=odniesieniu=do=tónków=kategorii=fff=powinnó=bóć=zgodne=ze=
wskazanómi=z=tablicó=R=normóK=
SKOK hlkToli^=mowv=la_flowb=TvkhÓt=
SKOKN=hontrola=wókonania=tónków=zwókłóch=
_adania=kontrolne=gotowóch=tónków=zwókłóch=powinnó=umożliwić=ocenę=wszóstkich=wómagań=wómienionóch=wóżej=
w=pK=SKNKI=w=szczególności=sprawdzenieW=
J zgodności=ich=wókonania=z=dokumentacją=robót=tónkowóchI=z=uwzględnieniem=zmian=podanóch=w=dokumentacji=
powókonawczejI=
J certófikatów=lub=deklaracji=zgodności=zastosowanóch=wórobów=budowlanóchI=
J prawidłowości=przógotowania=podłożóI=
J mrozoodporności=tónków=zewnętrznóchI=
J przóczepności=tónku=do=podłożaI=
J grubości=tónkuI=
J wóglądu=i=innóch=właściwości=powierzchni=tónkuI=
J prawidłowości=wókonania=powierzchni=i=krawędzi=tónkuI=
J wókończenia=tónków=na=narożachI=stókach=i=przó=szczelinach=dólatacójnóchK=
mrzed=przóstąpieniem=do=badań=kontrolnóch=należó=sprawdzićI=czó=są=spełnione=wómagane=w=mkJTML_JNMNMM=pK=4KO=warunki=
kompletności=dokumentacji=robót=tónkowóch=oraz=wómagania=w=zakresie=terminów=i=warunków=atmosferócznóch=badańK=
jetodó=badań=kontrolnóch=tónków=zwókłóch=powinnó=bóć=przeprowadzone=w=sposób=podanó=w=mkJTML_JNMNMM=pK=4KPK=
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aopuszcza=się=pomijanie=badania=mrozoodporności=w=odniesieniu=do=tónku=wókonówanego=z=użóciem=suchej=mieszanki=
tónkarskiejI=o=stwierdzonej=w=certófikacie=lub=deklaracji=zgodności=z=wómaganiami=mkJ_JNMNMVW=NVVU=lub=aprobató=technicznejK=
SKOKOK=hontrola=wókonania=tónków=pocienionóch=
wakresem=badań=kontrolnóch=tónków=pocienionóch=powinnó=bóć=objęte=sprawdzenia=jak=wóżej=w=pK=SKOKN=w=odniesieniu=do=
tónków=zwókłóchI=z=następującómi=zmianamiW=
J dopuszcza=się=pomijanie=badania=mrozoodporności=w=odniesieniu=do=tónków=wókonówanóch=przó=użóciu=masó=tónkarskiej=do=
wópraw=pocienionóchI=o=stwierdzonej=w=certófikacie=lub=deklaracji=zgodności=z=wómaganiami=mkJ_JNMNMSW=NVVT=lub=aprobató=
technicznejI=
J sprawdzenia= grubości= tónku= dokonuje= się= metodą= obliczeniowąI= przójmując= podaną= przez= producenta= ilość= niezbędną= do=
O
wókonania=N=m =tónkuI=a=dopiero=w=przópadku=wątpliwości=dokonując=bezpośredniego=pomiaru=w=miejscu=odkrówkiK=
=
TK l_jf^o=ol_ÓT=
gednostką=obmiarową=jest=metr=kwadratowó=wókonanóch=robótK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
ldbiór=gotowóch=tónków=następuje=po=stwierdzeniu=zgodności=ich=wókonania=z=zamówieniemI=którego=przedmiot=określają=
projekt=budowlanó=oraz=specófikacja=techniczna=wókonania=i=odbioru=robótI=a=także=dokumentacja=powókonawczaI=w=której=
podane=są=uzgodnione=zmianó=dokonane=w=toku=wókonówania=prac=tónkowóchK=t=przópadku=braku=specófikacji=technicznej=
można=uznaćI=że=warunki=techniczne=wókonania=i=odbioru=robót=powinnó=bóć=zgodne=z=uznanómi=za=standardowe=w=niniejszej=
instrukcjiK=
wgodność=wókonania=tónków=stwierdza=się=na=podstawie=porównania=wóników=badań=kontrolnóch=wómienionóch=w=pK=
S=z=wómaganiami=i=tolerancjami=podanómi=w=pKRK=
Tónk=powinien=bóć=odebranóI=jeśli=wszóstkie=wóniki=badań=kontrolnóch=są=pozótówneK=geżeli=chociaż=jeden=wónik=
badania=daje=wónik=negatównóI=tónk=nie=powinien=bóć=przójętóK=
t=takim=przópadku=należó=przójąć=jedno=z=następującóch=rozwiązańW=
Jjeśli=to=możliweI=poprawić=tónki=i=przedstawić=je=do=ponownego=odbioruI=
Jjeżeli=odchólenia=od=wómagań=nie=zagrażają=bezpieczeństwu=użótkowania=i=trwałości=tónkuI=
zaliczóć=tónk=do=najniższej=kategoriiI=
J w=przópadkuI=gdó=nie=są=możliwe=podane=rozwiązaniaJ=usunąć=tónk=i=ponownie=wókonać=robotó=tónkoweK=
mrotokół=odbioru=gotowóch=tónków=powinien=zawieraćW=
J ocenę=wóników=badańI=
J wókaz=wad=i=usterek=ze=wskazaniem=możliwości=ich=usunięciaI=
J stwierdzenie=zgodności=lub=niezgodności=wókonania=tónków=z=zamówieniemK=
9K mlapT^t^=mŁ^TklŚCf=
Płaci=się=za=metr=kwadratowó=wókonanóch=robót=na=podstawie=odbioru=i=ocenó=jakości=oobót=w=oparciu=o=wóniki=pomiarówK=
Cena=obejmuje=W=
zakup=i=transport=wszóstkich=materiałówI=
wókonanie=wszóstkich=czónności=wómienionóch=w=niniejszej=specófikacjiI=wókonanie=
wszóstkich=niezbędnóch=badańI=pomiarów=i=sprawdzeńI=oznakowanie=i=zabezpieczenie=
robót=i=jego=utrzómanieI=
wókonanie=innóch=czónności=niezbędnóch=do=realizacji=robót=objętóch=niniejszą=pTI=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąK=
NMK rTowvj^kfb=pT^kr=TbCekfCwkbdl=TvkhÓt=wbtkĘTowkvCe=
rtrzómanie=stanu=technicznego=tónków=narażonóch=na=długotrwałe=działanie=wpłówów=atmosferócznóch=oraz=innóch=
czónników=wómaga=od=właścicielaI=zarządzającego=lub=dzierżawcó=budónku=przestrzegania=przepisów=zawartóch=w=
rozporządzeniu=
jpti^=z=NS=sierpnia=NVVV=rK=w=sprawie=warunków=technicznóch=użótkowania=budónków=mieszkalnóch=EazK=rK=nr=T4=z=NVVV=rKI=
pozK=UPSFK=
ptan=technicznó=zewnętrznóch=tónków=decóduje=o=zapewnieniuI=wómaganego=ustawą=mrawo=budowlaneI=bezpieczeństwa=
użótkowania=budónku=oraz=o=wómaganóm=jego=stanie=estetócznómK=t=celu=utrzómania=odpowiedniego=stanu=technicznego=
właściciel=zobowiązanó=jest=do=przeprowadzania=kontroli=okresowóch=oraz=remontów=EkonserwacjaI=naprawó=bieżące=i=naprawó=
główneF=tónków=
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4R4ONNMMJR=====pT=PKNM=

fkpT^ilt^kfb= aowtf= f= lhfbk= f= mlal_kvCe=
bibjbkTÓt=

4R4ONMMMJ4=====pT=PKNMKN=

pTli^oh^=lhfbkk^==
f=aowtflt^=

=
=
NK=tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=stolarki=okiennej=i=
drzwiowej=oraz=fasadK=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmują=montażW=
J stolarki=okiennej=EmCsF=
J drzwiowej=EstalowejFX=
J montaż=parapetów=wewnętrznóch=mCs=
=
OK j^Tbof^Łv=
jateriałó=odpowiadają=tóm=wómienionóm=w=pKNKPK=
PK pmowĘT=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcóK=
4K To^kpmloT=
moszczególne==elementó==ścian==powinnó==bóć==dostarczane===na==budowę==w=opakowaniachI=zabezpieczone=na=czas=
transportu=przed=przesuwaniem=i=uszkodzeniami=mechanicznómiK=
RK tvhlk^kfb=ol_ÓT=
ala=wszóstkich=robót=należóW=
J oczóścić=powierzchnie=montażu=z=luźnóch=kawałków=cegiełI=zaprawóX=ewK=ubótki=uzupełnić=zaprawą=
cementowąX=
J przed=montażem=stolarki=należó=przeprowadzić=pomiaró=kontrolneI=co=do=gabarótów=otworów=okiennóch=i=
drzwiowóchI=w=celu=zapewnienia=prawidłowego=montażuX=
J należó=stosować=się=do=dodatkowóch=zaleceń=producenta=materiałówI=jeżeli=takowe=sąK=
tómiaró=konstrukcji=powinnó=bóć=zgodne=z=aokumentacją=mrojektowąK=Jszczegółowe=
wómiaró=przedstawiono=na=rósunkac h=konstrukcójnóchJ=
SK hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
SKNK=hontrola=jakości=oobót=dla=wszóstkich=oobót=polega=na=sprawdzeniuW=
J= właściwego=wósokościowego=ułożenia=elementu=na=podstawie=przedstawionej=przez=tókonawcę=niwelacji=powókonawczej=
zgodnie=z=dokumentacją=projektowaK=
TK l_jf^o=ol_ÓT=
gednostką=obmiarową=jest=metr=kwadratowó=L=sztuka=w=zależności=od=wókonanóch=robótK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
UKNK===ldbiór=oobót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciuK=
oobotó=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=jeżeli=wszóstkie=wóniki=badań=
przeprowadzonóch=przó=odbiorach=okazałó=się=zgodne=z=wómogamiK=
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t= przópadku= niezgodności= choć= jednego= elementu= robót= z= wómaganiamiI= robotó= uznaje= się= za= niezgodne= z= aokumentacją=
mrojektową=i=tókonawca=zobowiązanó=jest=do=ich=poprawó=na=własnó=kosztK=

127

lczószczalnia ścieków dla gminó kędza w miejscowości Ciechowice.

Specyfikacje wykonania i oTbioru roboty buTowlane
========
=
4R4POONMJV=====pT=PKNN========tvhŁ^a^kfb=ŚCf^k=
4R4PNOMMJV====pT=PKNNKN======ifClt^kfb=ŚCf^k=mŁvTh^jf=
NK= tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=okładzin=ścian=z=
płótek=ceramicznóchK=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
tókonanie=okładzin=ścian=z=płótek=ceramicznóchK=
OK j^Tbof^Łv=
=
J hlej=do=płótekX=
J Płótki=ceramiczneK=
hompozócje=klejące=muszą=odpowiadać=wómaganiom=mkJbk=NOMM4WOMMO=lub=odpowiednich=aprobat=technicznóchI=
natomiast=płótki=ceramiczneJ=wómaganiom=jednej=z=wómienionóch=normW=mkJbk=NRVWNVVSX=mkJbk=NTSWNVVSI=mkJbk=
NTTWNVVTI=mkJbk=NTUWNVVUI=
mkJfpl=NPMMSWOMMN=lub=odpowiednim=aprobatom=technicznómK=waprawó=do=spoinowania=muszą=odpowiadać=wómaganiom=
odpowiednich=aprobat=technicznóch=lub=normK=
hażda= partia= materiału= powinna= bóć= dostarczona= na= budowę= z= kopią= certófikatu= lub= deklaracji= zgodnościI=
stwierdzającej=zgodność=właściwości=technicznóch=z=wómaganiami=podanómi=w=normach=i=aprobatach=technicznóchK=jateriał=
dostarczonó=bez=tóch=dokumentów=nie=może=bóć=stosowanóK=
PK pmowĘT=
ao=wókonówania=robót=okładzinowóch=i=wókładzinowóch=należó=stosowaćW=
J szczotki=o=sztównóm=włosiu=lub=druciane=do=czószczenia=powierzchni=podłożaI=
J szpachle=i=packi=metalowe=lub=z=tworzówa=sztucznegoI=
J narzędzia=lub=urządzenia=do=cięcia=płótekI=
J packi=ząbkowane=stalowe=lub=z=tworzówa=o=wósokości=ząbków=S=H=NO=mm=do=rozprowadzania=kompozócji=
klejącóchI=
J łató=do=sprawdzania=równości=powierzchniI=
J poziomiceI=
J wkładki=dóstansoweI=
J mieszadła=koszóczkowe=napędzane=wiertarką=elektróczną=oraz=pojemniki=do=przógotowówania=kompozócji=
klejącóchI=
J gąbki=do=mócia=oraz=czószczenia=okładzinó=i=wókładzinóK=
4K To^kpmloT=
tszóstkie=elementó=powinnó=bóć=zabezpieczone=na=czas=transportu=przed=przesuwaniem=i=uszkodzeniami=
mechanicznómiK=
RK tvhlk^kfb=ol_ÓT=
RKNK=tarunki=przóstąpienia=do=robót=
mrzed=przóstąpieniem=do=robót=okładzinowóch=powinnó=bóć=zakończoneW=
J wszóstkie=robotó=budowlaneI=z=wójątkiem=malowania=ścianI=
J podłogi=z=materiałów=mineralnóch=włącznie=z=cokolikiemI=
J robotó=instalacójneI=wodnoJ=kanalizacójneI=centralnego=ogrzewania=z=przeprowadzeniem=ciśnieniowóch=prób=wodnóchI=
J instalacje=elektróczne=bez=montażu=osprzętuI=
J wszóstkie=bruzdóI=kanałó=i=przebicia=naprawione=i=wókończone=tónkiem=lub=masami=naprawczómiK=Temperatura=nie=powinna=
bóć=niższa=niż=HR°C=w=ciągu=całej=dobóK=
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RKOK=tókonanie=okładzin=RKOKN=
modłoża=pod=okładzinę=
modłożem=pod=okładzinó=ceramiczne=mocowane=na=kompozócjach=klejowóch=mogą=bóć ścianó=betonoweI=otónkowane=muró=z=
elementów=drobnowómiarowóch=lub=płótó=gipsowoJkartonoweK=mrzed=przóstąpieniem=do=robót=okładzinowóch=należó=sprawdzić=
prawidłowość= przógotowania= podłożaK= modłoże= betonowe= powinno= bóć= czósteI= odpóloneI= pozbawione= resztek= środków=
antóadhezójnóch=i=staróch=powłokI=bez=rakówI=pęknięć=i=ubótkówK=
mołączenia=i=spoinó=międzó=elementami=prefabrókowanómi=powinnó= bóć=płaskie=i=równeK= t= przópadku=wóstępowania=małóch=
nierówności= należó= je= zeszlifowaćI= a= większe= uskoki= i= ubótki= wórównać= zaprawą= cementową= lub= specjalnómi= masami=
naprawczómiK=
t=przópadku= ścian=z= elementów= drobnowómiarowóch=tónk= powinien= bóć=dwuwarstwowó= EobrzutkaH=narzutF= zatartó= na= ostroI=
wókonanó= z= zaprawó= cementowej= lub= cementowoJ= wapiennej= marki= j4JjTK= t= przópadku= okładzin= wewnętrznóch= ściana= z=
elementów= drobnowómiarowóch= może= bóć= otónkowana= tónkiem= gipsowóm= zatartóm= na= ostro= marki= j4JjTK= t= zakresie=
wókonania=krawędzi=i=powierzchni=powinien=on=spełniać=następujące=wómaganiaW=
J powierzchnia=czóstaI=niepólącaI=bez=ubótków=i=tłustóch=plamI=oczószczona=ze=staróch=powłok=malarskichI=
J odchólenie=powierzchni=tónku=od=płaszczóznó=oraz=odchólenie=krawędzi=od=linii=prostejI=mierzone=łatą=kontrolną=
o=długości=OmI=nie=może=przekraczać=Pmm=przó=liczbie=odchółek=nie=większej=niż=P=na=długości=łatóI=
J odchólenie=powierzchni=tónku=od=kierunku=pionowego=nie=może=bóć=większe=niż=4mm=na=wósokości=
kondógnacjiI=
J odchólenie=powierzchni=od=kierunku=poziomego=nie=może=bóć=większe=niż=Omm=na=NmK=
bwentualne=ubótki=i=nierówności=należó=naprawić=zaprawą=cementową=lub=specjalnómi=masami=naprawczómiK=
kie=dopuszcza=się=wókonówania=okładzin=ceramicznóch=mocowanóch=na=kompozócjach=klejącóchI=na=podłożachW=
J pokrótóch=starómi=powłokami=malarskimiI=
J z=zaprawó=cementowejI=cementowoJwapiennej=marki=niższej=niż=j4I=
J z=zaprawó=wapiennej=i=gipsowej=oraz=gładziach=z=nich=wókonanóchK=
=
RKOKOK tókonanie=okładzinó=
Płótki=ceramiczne=przed=przóklejeniem=należó=posegregować=według=wómiarówI=gatunków=i=odcieniK=kastępnie=
należó=wóznaczóć=na=ścianie=linię=poziomąI=od=której=układane=będą=płótki=Emoże=to=bóć=linia=wóznaczona=przez=cokół=
posadzkiF=oraz=przógotować=kompozócję=klejąca=zgodnie=z=instrukcją=producentaK=
hompozócję=klejącą=należó=rozprowadzić=pacą=ząbkowaną=ustawioną=pod=kątem=około=RM°K=hompozócja=powinna=
bóć=nałożona=równomiernie=i=pokrówać=całą=powierzchnię ścianóK=mowierzchnia=z=nałożoną=warstwą=kompozócji=klejącej=
powinna=pozwolić=na=wókonanie=okładzinó=w=ciągu=około=NR=minutK=
mo=nałożeniu=kompozócji=klejącej=układamó=płótki=warstwami=poziomómiI=począwszó=od=wóznaczonej=na=ścianie=liniiK=
kakładając=płótkęI=trzeba=ją=lekko=przesunąć=po=ścianie=EokK=N=HO=cmFI=ustawić=w=żądanej=pozócji=i=docisnąć=takI=abó=warstwa=
kleju=pod=płótką=miała=grubość=4HSmmK=mrzesunięcie=nie=może=powodować=zgarniania=kompozócji=klejącejK=t=celu=
dokładnego=umocowania=płótki=i=utrzómania=oczekiwanej=szerokości=spoinó=należó=stosować=wkładki=dóstansoweK=
mo=wókonaniu=fragmentu=okładzinó=należó=usunąć=nadmiar=kompozócji=klejącej=ze=spoin=międzó=płótkamiK=mo=
związaniu=zaprawó=klejami=należó=usunąć=wkładki=dóstansowe=i=wópełnić=spoinó=zaprawą=do=fugowaniaK=
RKOKPK hontrola=wókonania=okładzinó=
hontrola=wókonanej=okładzinó=powinna=obejmowaćW=
•
wgodność=wókonania=z=dokumentacją=techniczną=lub=umową=Eprzez=oględzinó=i=pomiaróFI=
•
ptan=podłożó=na=podstawie=protokołów=badań=międzóoperacójnóchI=
•
gakość=materiałów=na=podstawie=deklaracji=zgodności=lub=certófikatów=zgodności=przedłożonóch=przez=dostawcówI=
•
mrawidłowość=wókonania=okładzinó=przez=sprawdzenieW=
=
J przóczepności=okładzinóI=która=przó=lekkim=opukiwaniu=nie=powinna=wódawać=głuchego=odgłosuI=
J odchólenia= krawędzi= od= kierunku= poziomego= i= pionowegoI= przó= użóciu= łató= o= długości= Om= Enie= powinno= przekraczać=
Omm=na=długości=łató=OmFI=
J odchólenia=powierzchni=do=płaszczóznó=łatą=od=długości=Om=Enie=powinno=bóć=większe=niż=Omm=na=całej=długości=łatóFI=
J prawidłowości=przebiegu=i=wópełnienia=spoin=poziomicą=i=pionem=z=dokładnością=do=N=mmI=
J grubości=warstwó=kompozócji=klejącej=pod=płótkąI=która=nie=powinna=przekraczać=wartości=określonej=przez=producenta=
w=instrukcjiI=na=podstawie=zużócia=kompozócji=klejącejK=
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SK l_jf^o=ol_ÓT=
gednostką=obmiarową=jest=metr=kwadratowóK=
TK la_fÓo=ol_ÓT=
ldbiór= gotowóch= okładzin= i= wókładzin= następuje= po= stwierdzeniu= zgodności= ich= wókonania= z= zamówieniemI= którego=
przedmiot= określają= projekt= budowlanó= oraz= specófikacja= techniczna= wókonania= i= odbioru= robótI= a= także= dokumentacja=
powókonawczaI=w= której=podane=są=uzgodnione=zmianó= dokonane= podczas= prac= tónkowóchK=t= przópadku=braku=specófikacji=
technicznej=można=uznaćI=że=warunki=techniczne=wókonania=i=odbioru=robót=powinnó=bóć=zgodne=z=uznanómi=za=standardowe=w=
niniejszóch=wótócznóchK=
wgodność= wókonania= okładzin= i= wókładzin= stwierdza= się= na= podstawie= porównania= wóników= badań= kontrolnóch=
wómienionóch=w=punkcie=RKPKP=Ew=przópadku=wókładzinF=z=wómaganiami=i=tolerancjami=podanómi=w=pozostałóch=punktachK=
lkładzinó=i=wókładzinó=powinnó=bóć=odebraneI=jeśli=wszóstkie=wóniki=badań=kontrolnóch=są=pozótówneK=geżeli=chociaż=
jeden=wónik=badania=jest=negatównóI=okładzina=lub=wókładzina=nie=powinna=zostać=przójętaK=
t=takim=przópadku=należó=przójąć=jedno=z=następującóch=rozwiązańW=
J jeżeli=to=możliweI=poprawić=okładzinę=lub=wókładzinę=i=przedstawić=ją=do=ponownego=odbioruI=
J jeżeli=odchólenia=od=wómagań=nie=zagrażają=bezpieczeństwu=użótkownika=i=trwałości======okładzinó=lub=
wókładzinó=oraz=jeżeli=inwestor=wórazi=zgodę=J=obniżyć=wartość=wókonanóch=robótI=
J w=przópadkuI=gdó=nie=są=możliwe=podane=wóżej=rozwiązania=J=usunąć=okładzinę=lub=wókładzinę=i=wókonać=
je=ponownieK=
mrotokół=odbioru=gotowóch=okładzin=i=wókładzin=powinien=zawieraćW=
J ocenę=wóników=badańI=
J wókaz=wad=i=usterek=ze=wskazaniem=możliwości=ich=usunięciaI=
J stwierdzenie=zgodności=lub=niezgodności=wókonania=okładzin=lub=wókładzin=z=zamówieniemK=
8K hlkpbot^Cg^=lhŁ^awfk=f=tvhŁ^awfk=Cbo^jfCwkvCe=
honserwacja=okładzin=i=wókładzin=ceramicznóch=polega=na=okresowóm=zmówaniu=ich=wodą=z=detergentami=lub=innómi=
środkami=zalecanómi=przez=producenta=oraz=na=uzupełnianiu=ubótków=zaprawó=do=fugowaniaK=
VK=mlapT^t^=mŁ^TklŚCf=
Płaci=się=za=metr=kwadratowó=na=podstawie=odbioru=i=ocenó=jakości=robót=w=oparciu=o=wóniki=pomiarówK=
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4R4PONPMJ4====pT=PKNO========mlhovt^kfb=mlaŁÓd=
=
NK= tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=posadzekK=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmująW=
¾
tókonanie=posadzek=w=pomieszczeniach=technologicznóchX=
¾
Ułożenie=ogrzewania=podłogowego=
lgrzewanie=podłogowe=powinno=bóć=układane=przez=specjalistócznó=zespół=montażowó=producenta=K=
=OK= j^Tbof^Łv=

d=N=
=

modłoga=na=gruncie=

=

posadzka=betonowa=_PM=zatarta=na=gładko=utwardzona=
P=
powierzchniowo=zbrojona=włóknami=stalowómi=OR=kgLm
geomembrana=wótłaczana=z=polietólenu=wósokiej=gęstości=z=
uszczelką=elastomerobitumicznąI=i=wótłoczeniami=o=wósK=U=
mm=
modbudowa=z=klińca=kamiennego=stabilizowanego=
mechanicznieI=wskaźnik=zagęszczenia=fs=[=NIMPI=
tskaźnik=odkształcenia=fM=Z=bvOLbvN=Y=OIOMI=tskaźnik=
różnoziarnistości=r=Z=dSMLdNM=[=TI=ttórnó=moduł=
odkształcenia=bvO=[=NOM=jma=
=
=
=
=
modłoga=w=pomieszczeniach=prasó=i=sitoJpiaskownika=
=
=
d=O=
płótki=gresowe=
=
posadzka=betonowa=_PM=zatarta=na=gładko=zbrojona=
włóknami=stalowómi=OR=kgLmP=
geomembrana=wótłaczana=z=polietólenu=wósokiej=
gęstości=z=uszczelką=elastomerobitumicznąI=i=
wótłoczeniami=o=wósK=U=mm=
modbudowa=z=klińca=kamiennego=stabilizowanego=
mechanicznieI=wskaźnik=zagęszczenia=fs=[=NIMPI=
tskaźnik=odkształcenia=fM=Z=bvOLbvN=Y=OIOMI=
tskaźnik=różnoziarnistości=r=Z=dSMLdNM=[=TI=ttórnó=
moduł=odkształcenia=bvO=[=NOM=jma=

OMIM=cm=
MIU=cm=

PMIM=cm=

=
=
=
=
OIM=cm=
NUIM=cm=
MIU=cm=
PMIM=cm=

131

lczószczalnia ścieków dla gminó kędza w miejscowości Ciechowice.

Specyfikacje wykonania i oTbioru roboty buTowlane
========

PK pmowĘT=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcóK=
4K To^kpmloT=
tórobó=ceramiczne=powinnó=bóć=dostarczane=na=budowę=na=paletachI=zabezpieczone=na=czas=transportu=przed=
przesuwaniem=i=uszkodzeniami=mechanicznómiK=
mozostałe=wórobóI=głównie=zaprawóI=należó=zabezpieczóć=przed=działaniem=czónników=atmosferócznóchK=
RK tvhlk^kfb=ol_ÓT=
oobotó=należó=wókonać=w=takiej=kolejności=jak=wómieniono=je=w=pKOI=mając=na=uwadze=prace=poprzedzające=jak=
przógotowanie=podłożó=oraz=utrzómanie=poszczególnóch=warstw=posadzkowóch=w=trakcie=budowóK=

SK hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
hontrola=robót=dla=wszóstkich=robót=polega=na=sprawdzeniu=zgodności=z=dokumentacją=projektową=wómiarów=
wókonanego=obiektuK=
TK l_jf^o=ol_ÓT=
gednostką=obmiarową=jest=metr=kwadratowóLsześciennó=w=zależności=od=wókonanóch=robótK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
oobotó=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=jeżeli=wszóstkie=wóniki=badań=
przeprowadzonóch=przó=odbiorach=okazałó=się=zgodne=z=wómogamiK=
t= przópadku= niezgodności= choć= jednego= elementu= oobót= z= wómaganiamiI= robotó= uznaje= się= za= niezgodne= z= aokumentacją=
mrojektową=i=tókonawca=zobowiązanó=jest=do=ich=poprawó=na=własnó=kosztK=
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=
4ROSOPMMJ4====pT=PKNOKN======t^opTtv=mlamlp^awhltb=hlkpTorhCvgkb=
=
NK=tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=podkładów=
posadzkowóchK=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmująW=
J=wókonanie=podkładów=betonowóch=zbrojonóch=siatką=przeciwskurczową=lub=włóknamiI=
OK j^Tbof^Łv=
ao=wókonania=podkładu=należó=stosować=W=
J beton=_=OM=
J wólewki=cementowe=
PK pmowĘT=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcó=
4K To^kpmloT=
tóciąg=budowlanóI=samochód=dostawczó=
RK=tvhlk^kfb=ol_ÓT=
tókonawca=przedstawi=hierownikowi=mrojektu=do=akceptacji=projekt=organizacji=i=harmonogram=oobót=uwzględniającó=
wszóstkie=warunki=w=jakich=będą=wókonówane=robotóK=
RKNK=tómagania=dla=wókonania=
modkładó=cementowe=lub=z=innóch=spoiw=EmkJbk=NPPNUF=powinnó=bóć=wókonane=zgodnie=z=projektemK=modstawowe=
wómagania=dotóczące=wókonania=podkładów=cementowóchI=o=ile=projekt=nie=stanowi=inaczejI=są=następująceW=
•

grubość=podkładu=związanego=z=podłożem=nie=powinna=bóć=mniejsza=niż=OR=mmI=

•

grubość=podkładu=na=izolacji=przeciwwilgociowej=nie=powinna=bóć=mniejsza=niż=PR=mmI=

•

grubość= podkładu= "płówającego"= na= izolacji= przeciwdźwiękowej= lub= cieplnej= z= materiału= ściśliwego= EnpK= wełnó=
mineralnejF= nie= powinna= bóć= mniejsza= niż= 4M= mmI= a= w= przópadku= izolacji= z= wórobów= sztównóch= EnpK= sztównego=
stóropianuF=nie=mniejsza=niż=PR=mmI=

•

w=podkładzie=powinnó=bóć=wókonane=zaprojektowane=szczegółóI=npK=szczelinó=dólatacójneI=przeciwskurczoweI=

•

szczelinó= dólatacójne= powinnó= bóć= wókonane= w= miejscach= dólatacji= całego= obiektuI= przó= fundamentach= urządzeńI=

cokołóI=spadki=
wzdłuż=osi=słupów=konstrukcójnóch=oraz=w=liniach=odgraniczającóch=posadzki=o=wóraźnie=różniącóch=się=obciążeniachX=
szerokość=szczelin=dólatacójnóch=powinna=wónosić=od=4=mm=do=NO=mmI=
•

szczelinó=powinnó=bóć=wópełnione=odpowiednim=materiałem=wskazanóm=w=projekcieI=

•

szczelinó=przeciwskurczowe=powinnó=bóć=wókonane=w=odległościach=nie=przekraczającóchW=

=
J P=m=w=podkładach=na=otwartóm=powietrzu=na=podłożu=gruntowómI=
J 4=m=w=podkładach=na=podłożu=gruntowómI=lecz=w=pomieszczeniach=zamkniętóchI=
J S=m=w=podkładach=usótuowanóch=w=pomieszczeniach=z=niewielkimi=wahaniami=temperaturóI=
J RIR=m=w=podkładach=usótuowanóch=w=pozostałóch=miejscachI=
=
•

temperatura=powietrza=podczas=wókonówania=podkładów=cementowóch=oraz=w=ciągu=co=najmniej=P=dni=po=wókonaniu=
podkładu=powinna=bóć=wóższa=niż=R=°CI=

•

zaprawę=cementową=lub=mieszankę=betonową=należó=przógotować=zgodnie=z=opisem=zawartóm=w=projekcieI=
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•

zaprawę= cementową= lub= mieszankę= betonową= należó= układać= niezwłocznie= po= jej= przógotowaniuI= międzó= listwami=
kierunkowómi=o=wósokości=równej=grubości=podkładuI= z=zastosowaniem=ręcznego=lub=mechanicznego=zagęszczania=
powierzchni=podkładuI=

•

w= świeżóm=pokładzie=powinnó= bóć=ukształtowane=szczelinó= przeciwskurczowe=na= głębokość=od= NLP=do=NLO=grubości=

•

w=ciągu=pierwszóch=T=dni=podkład=powinien=bóć=pielęgnowanóI=

podkładuI=
•

podkład= powinien= mieć= powierzchnię= równąI= stanowiącą= płaszczóznę= poziomąI= lub= zgodną= z= zaprojektowanóm=
spadkiemX= powierzchnia= podkładu= sprawdzana= OJmetrową łatą= przókładaną= w= dowolnóm= miejscu= nie= powinna=
wókazówać= prześwitów= większóch= niż= P= mmX= odchólenie= powierzchni= podkładu= od= płaszczóznó= poziomej= lub=
pochólonej=nie=powinno=przekraczać=O= mmLm= i=R=mm=na=całej=długości=lub=szerokości=pomieszczeniaK=

tókonanie=wómienionóch=czónności=powinno=bóć=odnotowane=w=dzienniku=budowóK=
SK hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
SKNK=hontrola=jakości=oobót=dla=wszóstkich=oobót=polega=na=sprawdzeniuW=
J==właściwego=wósokościowego=ułożenia=elementu=na=podstawie=przedstawionej=przez=tókonawcę=niwelacji=powókonawczej=
zgodnie=z=dokumentacją=projektowaK=
TK l_jf^o=ol_ÓT=P=
P
gednostką=obmiarową=jest=metr=sześciennó=Em F=wókonanóch=oobótK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
UKNK===ldbiór=oobót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciuK=
oobotó=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=jeżeli=wszóstkie=wóniki=badań=
przeprowadzonóch=przó=odbiorach=okazałó=się=zgodne=z=wómogamiK=
t= przópadku= niezgodności= choć= jednego= elementu= robót= z= wómaganiamiI= robotó= uznaje= się= za= niezgodne= z= aokumentacją=
mrojektową=i=tókonawca=zobowiązanó=jest=do=ich=poprawó=na=własnó=kosztK=
9K mlapT^t^=mŁ^TklŚCf=
P
Płaci=się=za=metr=sześciennó=Em F=wókonanóch=oobót=na=podstawie=odbioru=i=ocenó=jakości=oobót=w=oparciu=o=wóniki=
pomiarówK=Cena=obejmuje=W=
zakup=i=transport=wszóstkich=materiałówI=
wókonanie=wszóstkich=czónności=wómienionóch=w=niniejszej=specófikacjiI=wókonanie=
wszóstkich=niezbędnóch=badańI=pomiarów=i=sprawdzeńI=oznakowanie=i=zabezpieczenie=
robót=i=jego=utrzómanieI=
wókonanie=innóch=czónności=niezbędnóch=do=realizacji=robót=objętóch=niniejszą=pTI=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąK=
mowbmfpv=wtfĄw^kb=
mkJTVL_JMSTNN=

hruszówo=budowlane=Kmiasek=do=betonów=i=zaprawK=

mkJUUL_JMSORM========_eton=zwókłóK=
mkJTVL_JNOMMN=

hruszówo=mineralneK=miaski=do=zapraw=budowlanóchK=

mkJUUL_JPMMNM========Cement=portlandzki=białóK=
mkJUUL_JPOORM=

toda=do=betonów=i=zaprawK=
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=
4RPOMMMMJS====pT=PKNOKO=====t^opTtv=mlamlp^awhltb=J=fwli^Cgb=
=
NK=tpTĘm=
NKNK=mrzedmiot=
mrzedmiotem= specófikacji= technicznej= są= wómagania= dotóczące= wókonania= i= odbioru= robót= przó= wókonówaniu=
izolacji=podposadzkowóchK=
=
NKOK=wakres=stosowania=
ppecófikacja= Techniczna= jest= stosowana= jako= dokument= przetargowó= i= kontraktowó= przó= zlecaniu= i= realizacji=
oobótK=
=
UKPK wakres=robót=objetóch=pT=
ułożenie=warstwó=geomembranó=wótłaczanej=z=polietólenu=wósokiej=gęstości=z=uszczelką=elastomerobitumicznąI=i=
wótłoczeniami=o=wósK=U=mm=
OK

jateriałó=
J= geomembrana=wótłaczana=z=polietólenu=wósokiej=gęstości=z=uszczelką=
elastomerobitumicznąI=i=wótłoczeniami=o=wósK=U=mm=

PK

pprzęt=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcóK=

4K

Transport=
t= czasie= transportu= materiałó= powinnó= bóć= zabezpieczone= przed= szkodliwóm= działaniem= warunków=
atmosferócznóchI=w=tóm=wósokiej=i=niskiej=temperaturóK=

RK

tókonanie=robót=
modłoże=pod=geomembranę=L=płótó=stóropianowe=powinno=bóć=oczószczone=z=luźnóch=kawałków=betonuI=
piasku=i=tłuszczuK=
Płótó= stóropianowe= należó= układać= „na= sucho"= I= dokładnie= dostosowując= je= do= siebie= tak= I= abó= nie= powstałó=
mostki=termiczneK=
matrz=także=mrojekt=_udowlano=J=tókonawczó=„architektura=i=konstrukcja"=

SK

hontrola=jakości=robót=
molega=na=sprawdzeniu=kompletności=dokonanóch=robótK=

TK

gednostka=obmiaru=
N
gednostką=obmiaru=jest=m =K=

8K

ldbiór=
fnspektor=na=podstawie=zapisów=w=dzienniku=budowó=

9K

modstawa=płatności=
O
wapisane=w=dzienniku=budowó=J=m =i=sztK=po=odbiorze=robót=

NMK mrzepisó=związane=
mk=i=instrukcje=producenta=wraz=z=atestami========
=

=
=
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=
4R4PNNMMJU=====pT=PKNOKP======mŁvThlt^kfb=mlaŁÓd=
=
Płytkowanie poTłóg należy wykonać analogicznie jak w ST 3.11.1 „Licowanie ścian płytkami" niniejszej specyfikacji.
=
=
=pT=PKNP=======ol_lTv=Śirp^ophl=hlt^iphfb=
NK=tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=konstrukcji=
balustrad=schodowóch=i=drabin=stalowóchK=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmują=wszóstkie=
elementó=wókonane=ze=stali=nierdzewnejW=

PKpmowĘT=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcóK=
4KTo^kpmloT=
ka=budowę=mogą=bóć=dostarczane=jako=całość=tólko=fragmentó=schodów=L=balustrad=stalowóch=znajdujące=się=w=
jednej=płaszczóźnieK=
blementó=krzówolinioweI=połączenia=będą=docinane=i=dopasowówane=na=budowieK=
RKtvhlk^kfb=ol_ÓT=
=
Jprzed=montażem=jakiegokolwiek=elementu=należó=sprawdzić=czó=powierzchnie=stóków=są=oczószczoneI=miejsca=montażu=
wókonano=wg=dokumentacjiI=poziomó=mocowania=są=prawidłoweX=
Jmontaż=wszóstkich=elementów=należó=wókonać=w=należótej=kolejności=rozpoczónając=od=montażu=elementów=wókonanóch=na=
warsztacieI=dalej=elementó=łącząceX=
Jmiejsca=połączeń=powinnó=bóć=ostatecznie=wószlifowaneI=gładkieK=
tómiaró=konstrukcji=powinnó=bóć=zgodne=z=aokumentacją=mrojektowąK=J
szczegółowe=wó miaró=przedstawiono=na=rósunkac h=konstrukcójnóchJ=
SK hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
SKNK=hontrola=jakości=oobót=dla=wszóstkich=oobót=polega=na=sprawdzeniuW=
J= zgodności=całości=prac=z=dokumentacją=projektowąK=
TK l_jf^o=ol_ÓT=
gednostką=obmiarową=jest=kilogram=wbudowanej=stali=omawianóch=robótK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
UKNK===ldbiór=oobót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciuK=
oobotó=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=jeżeli=wszóstkie=wóniki=badań=
przeprowadzonóch=przó=odbiorach=okazałó=się=zgodne=z=wómogamiK=
t= przópadku= niezgodności= choć= jednego= elementu= robót= z= wómaganiamiI= robotó= uznaje= się= za= niezgodne= z= aokumentacją=
mrojektową=i=tókonawca=zobowiązanó=jest=do=ich=poprawó=na=własnó=kosztK=
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=
4R44ONMMJU=====pT=PKN4========ol_lTv=j^i^ophfb=
=
NK=tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=malowania=
powierzchni=wewnętrznóchK=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmująW=
J malowanie=farbami=olejnómi=lub=ftalowómi=podłożó=gipsowóchI=
J malowanie=farbami=lateksowómiK=
=
OK j^Tbof^Łv=
OKNK=jateriałó=do=malowania=wnętrz=budónków=
ao=malowania=wnętrz=budónków=mogą=bóć=stosowaneW=
•
farbó=dóspersójneI=które=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=normó=mkJCUNVN4WOMMOI=K=
•
farbó=olejneI=ftaloweI=ftalowe=modófikowaneI=ftalowe=kopolimerózowane=stórenowaneI=które=powinnó=odpowiadać=
wómaganiom=mkJCJUNVMNWOMMOI=
•
emalie=olejnoJżówiczneI=ftaloweI=ftalowe=modófikowaneI=ftalowe=kopolimerózowane=stórenowaneI=które=powinnó=
odpowiadać=wómaganiom=normó=mkJCUNSMTWNVVUI=
•
farbó=na=spoiwachW=
=
J żówicznóch=rozpuszczalnikowóch=innóch=niż=olejne=i=ftaloweI=
J żówicznóch=rozcieńczalnóch=wodąI=
J mineralnóch=bez=lub=z=dodatkami=modófikującómi=w=postaci=ciekłej=lub=suchóch=mieszanek=do=zarobienia=wodąI=
J mineralnoJorganicznóch=jednoJ=lub=kilkuskładnikowe=do=rozcieńczania=wodąI=które=powinnó=
odpowiadać=wómaganiom=aprobat=technicznóchI=
=
•
lakieró=olejnoJżówiczneI=ftalowe=modófikowane=i=ftalowe=kopolimerowane=stórenowaneI=które=powinnó=odpowiadać=
wómaganiom=normó=mkJCJUNUMMW=NVVUK=KlakieróI=które=powinnó=odpowiadać=normie=mkJCJUNUMOWOMMO=
•
lakieró=na=spoiwach=żówicznóch=rozpuszczalnikowóchI=inne=niż=olejne=i=ftaloweI=K=
•
środki=gruntująceI=które=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=aprobat=technicznóchK=
PK pmowĘT=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcóK=
4K To^kpmloT=
t=czasie=transportu=materiałó=powinnó=bóć=zabezpieczone=przed=szkodliwóm=działaniem=warunków=atmosferócznóchI=
w=tóm=wósokiej=i=niskiej=temperaturóK=
RK tvhlk^kfb=ol_ÓT=
RKNK=modłoża=pod=malowanieK=
RKNKNK=tómagania=dotóczące=podłożó=pod=malowanie=
modłoże=pod=malowanie=stanowić=mogąW=
•
nie=otónkowane=muró=z=cegłó=lub=z=kamieniaI=
•
betonI=
•
tónk=zwókłó=cementowóI=cementowoJwapiennóI=wapiennóI=gipsowoJwapiennóI=gipsowóI=
•
tónk=pocienionóI=mineralnó=i=żówicznóI=
•
drewnoI=
•
materiałó=drewnopochodne=EsklejkaI=płóta=wiórowaI=płóta=pilśniowa=itpKFI=
•
płóta=gipsowoJkartonowaI=
•
płóta=włóknistoJmineralna=EnpK=lignocementoweI=azbestowoJcementoweFI=
•
elementó=metaloweK=
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tómagania=dotóczące=podłożó=pod=malowanie=są=następująceW=
NK===juró=ceglane=i=kamienne=pod=względem=dokładności=wókonania=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=normó=mkJ_J
NMMOMWNVSUK=
=
ppoinó=muru=powinnó=bóć=całkowicie=wópełnione=zaprawą=równo=z=licem=muruK=mrzed=malowaniem=wszelkie=ubótki=w=murze=
powinnó=bóć=uzupełnioneK=
jur=powinien=bóć=suchóI=a=jego=powierzchnia=oczószczona=z=zaschniętóch=grudek=zaprawó=wóstającóch=poza=jej=obrós=oraz=
z=kurzuI=tłuszczu=i=ewentualnóch=resztek=starej=powłoki=malarskiejK=
OK= mowierzchnie=betonowe=powinnó=bóć=oczószczone=z=odstającóch=grudek=związanego=betonu=oraz=
tłustóch=plam=i=kurzuK=tóstające=lub=widoczne=elementó=metalowe=powinnó=bóć=usunięte=lub=
zabezpieczone=farbą=antókorozójnąK=
rszkodzenia=lub=miejsca=rakowate=betonu=powinnó=bóć=naprawione=zaprawą=cementową=lub=specjalnómi=mieszankamiI=na=
które=wódano=aprobató=techniczneK=
PK Tónki=zwókłeW=
=
a) nowe=niemalowane=tónki=powinnó= odpowiadać=wómaganiom=normó= mkJ_=NMNMMW= NVTMK=tszelkie=uszkodzenia=tónków=
powinnó=bóć=usunięte=przez=wópełnienie=odpowiednią=zaprawą=i=zatarte=do=równej=powierzchniK=mowierzchnia=tónków=powinna=
bóć=pozbawiona=zanieczószczeń=EnpK=kurzuI=rdzóI=tłuszczóI=wókwitów=solnóchFK=tóstające=lub=widoczne=nieusuwalne=elementó=
metalowe=powinnó=bóć=zabezpieczone=antókorozójnieX=
b) tónki= malowane= uprzednio= farbami= powinnó= bóć= oczószczone= ze= starej= farbó= i= wszelkich= wókwitów= oraz= odkurzone= i=
umóte= wodąK= mo= umóciu= powierzchnia= tónków= nie= powinna= wókazówać śladów= starej= farbó= ani= półu= po= starej= powłoce=
malarskiejK=
rszkodzenia=tónków=należó=naprawić=odpowiednią=zaprawąI=a=elementó=metalowe=zabezpieczóć=antókorozójnieK=
4K Tónki=pocienione=powinnó=spełniać=takie=same=wómagania=jak=tónki=zwókłeK=
RK modłoża= z= drewnaI= materiałów= drewnopochodnóch= powinnó= bóć= nie= zmurszałeI= mieć= wilgotność= nie= większą= niż= NOBI=
bez= zepsutóch=lub=wópadającóch=sęków= i=zacieków= żówicznóchK=mowierzchnia=powinna=bóć=odkurzona= i=oczószczona=z= plam=
tłuszczuI= żówicóI= starej= farbó= i= innóch= zanieczószczeńK= bwentualne= uszkodzenia= powinnó= bóć= naprawione= szpachlówką=
posiadającą=aprobatę=technicznąK=
SK modłoża=z=płót= gipsowoJkartonowóch=powinnó=bóć=odkurzoneI= bez= plam=tłuszczu=i=oczószczone=ze=starej=farbóK= tkrętó=
mocujące= oraz= stóki= płót= powinnó= bóć= zaszpachlowaneK= rszkodzone= fragmentó= płót= powinnó= bóć= naprawione= masą=
szpachlowąI=na=którą=wódano=aprobatę=technicznąK=
TK modłoża= z= płót= włóknistoJmineralnóch= powinnó= mieć= wilgotność= nie= większą= niż= 4B= oraz= powierzchnię= dokładnie=
odkurzonąI= bez= plam= tłuszczuI= wókwitówI= rdzó= i= innóch= zanieczószczeńK= tkrętó= mocujące= nie= powinnó= wóstawać= poza= lico=
płótóI=a=ich=główki=powinnó=bóć=zabezpieczone=antókorozójnieK=
8K blementó=metalowe=powinnó=bóć=oczószczone=z=pozostałości=zaprawóI=gipsuI=rdzó=i=plam=tłuszczuK=
RKNKOK=hontrola=podłożó=pod=malowanie=
hontrole=podłożó=pod=malowanie=w=zależności=od=ich=rodzaju=należó=wókonówać=w=następującóch=terminachW=
•
po=otrzómaniu=protokółu=z=ich=przójęcia=JtónkówI=
•
nie=wcześniej=niż=po=4=tógodniach=od=dató=ich=wókonania=JbetonuK=
hontrolę=podłożó=należó=przeprowadzić=po=zamocowaniu=i=wbudowaniu=wszóstkich=elementów=
przeznaczonóch=do=malowaniaK=
hontrola=powinna=obejmować=w=przópadkuW=
murów=ceglanóch=i=kamiennóch=J=zgodność=wókonania=z=projektem=budowlanómI=dokładność=wókonania=zgodnie=z=
nonnąmkJ_JlMMOMWNVSUI=wópełnienie=spoinI=naprawó=i=uzupełnieniaI=czóstość=powierzchniI=wilgotność=muruI=podłożó=
betonowóch=J=zgodność=wókonania=z=projektem=budowlanómI=czóstość=powierzchniI=naprawó=i=
uzupełnieniaI=zabezpieczenie=elementów=metalowóchI=tónków=zwókłóch=i=pocienionóch=J=zgodność=z=projektemI=równość=i=
wógląd=powierzchni=z=wómaganiami=normó=mkJ_JNMNMMWNVTMI=czóstość=powierzchniI=naprawó=i=uzupełnieniaI=
zabezpieczenie=elementów=metalowóchI=wilgotnościI=podłożó=z=drewna=J=wilgotnośćI=stan=podłożaI=wógląd=i=czóstość=
powierzchniI=wókonane=naprawó=i=uzupełnieniaI=
płót=gipsowoJkartonowóch=i=włóknistoJmineralnóch=J=wilgotnośćI=wógląd=i=czóstość=powierzchniI=naprawó=
i=uzupełnieniaI=wókończenie=stóków=oraz=za=bezpieczenie=wkrętówI=elementów=
metalowóch=J=czóstość=powierzchniK=
hontrolę=dokładności=wókonania=murów=należó=przeprowadzić=metodami=opisanómi=w=normie=mkJ_JlMMOMWNVSUK=
oówność=powierzchni=tónków=należó=sprawdzić=metodami=opisanómi=w=normie=mkJ_JNMNMMWNVTMK=tógląd=powierzchni=podłożó=
należó=ocenić=wizualnie=z=odległości=około=N=m=w=rozproszonóm=świetle=dziennóm=lub=sztucznómK=
wapólenie=powierzchni=Ez=wójątkiem=powierzchni=stalowóchF=należó=ocenić=przez=przetarcie=powierzchni=
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suchąI=czóstą=rękąK=t=przópadku=powierzchni=stalowóch=do=przetarcia=należó=użyć=czóstej=szmatkiK=
tilgotność=podłożó=należó=oceniać=przó=użóciu=odpowiednich=przórządówK=t=przópadkach=wątpliwóch=należó=pobrać=
próbkę=podłoża=i=określić=wilgotność=metodą=suszarkowoJwagowąK=
tóniki=kontroli=podłożó=należó=odnotować=w=formie=protokółu=kontroli=i=wpisu=do=aziennika=_udowóK=
RKNKPK=mrzógotowanie=podłożó=
t=przópadku=stwierdzenia=niezgodności=podłożó=z=wómaganiami=przedstawionómi=w= pK= RKNKN= należó=określić=zakres= pracI=
rodzaje=materiałów=oraz=sposobó=mające=na=celu=usunięcie=tóch=niezgodnościK=
mo= usunięciu=niezgodności=należó=przeprowadzić=ponowną=kontrolę=podłożóI=a=wóniki=kontroli=należó=odnotować=w=formie=
protokołu=kontroli=i=wpisu=do=aziennika=_udowóK=
RKOK=tvhlk^kfb=ol_ÓT=j^i^ophfCe=RKOKNK=tarunki=
prowadzenia=robót=malarskich=
oobotó=malarskie=nie=powinnó=bóć=prowadzoneW=
J podczas=opadów=atmosferócznóch=Ew=przópadku=robót=na=zewnątrz=budónkuFI=J=w=temperaturze=poniżej=HR=°CI=z=dodatkowóm=
zastrzeżeniemI=abó=w=ciągu=dobó=nie=następował=spadek=temperaturó=poniżej=M=°CI=
J w= temperaturze= powóżej= OR= °CI= z= dodatkowóm= zastrzeżeniemI= abó= temperatura= podłoża= nie= bóła= wóższa= niż= OM= °C= EnpK= w=
miejscach=bardzo=nasłonecznionóchFK=
t=przópadku=wóstąpienia=opadów=w=trakcie=prowadzenia=robót=malarskich=powierzchnie=świeżo=pomalowane=Enie=wóschnięteF=
należó=osłonićK=
oobotó= malarskie= można= rozpocząćI= jeżeli= wilgotność= podłożó= mineralnóch= EtónkiI= betonI= murI= płótó= włóknistoJmineralne=
itpKF=przewidzianóch=pod=malowanie=jest=nie=większa=niż=podano=w=tablicó=NI= a=w=przópadku=podłożó=drewnianóch=nie=większa=
niż=podana=w=pK=PKNK=
Tablica=NK=kajwiększa=dopuszczalna=wilgotność=podłożó=mineralnóch=przeznaczonóch=do=malowania=
ipK=
N=
O=
P=
4=

oodzaj=farbó=
carbó=dóspersójneI=na=spoiwach=żówicznóch=
rozcieńczanóch=wodą=
carbó=na=spoiwach=żówicznóch=rozpuszczaN=nikowóch=
carbó=na=spoiwach=mineralnóch=bez=lub=z=dodatkami=
modófikującómi=w=postaci=suchóch=mieszanek=rozcieńczalnóch=
wodą=lub=w=postaci=ciekłej=
carbó=na=spoiwach=mineralnoJorganicznóch=

kajwiększa=wilgotność=
podłożaI=w=B=masó=
4=
P=
S=
4=

mrace= malarskie= Ezabezpieczenia= antókorozójneF= na= podłożach= stalowóch= prowadzić= należó= przó= wilgotności= względnej=
powietrza=nie=większej=niż=UMBK=
t=pomieszczeniach=zamkniętóch=przó=pracach=malarskich=należó=zapewnić=odpowiednią=wentólacjęK=oobotó=malarskie=farbami=
rozpuszczalnikowómi=należó=prowadzić=z=dala=od=otwartóch=źródeł=ogniaK=
RKOKOK=hontrola=materiałów=
carbó= i=środki= gruntujące= użóte= do= malowania= powinnó= odpowiadać= normom= wómienionóm= w= pK= OKNIOKOK= _ezpośrednio= przed=
użóciem=należó=sprawdzićW=
czó= dostawca= dostarczół= deklaracje= zgodności= lub= certófikató= zgodności= wórobów= z= odpowiednią= normą= lub= aprobatą=
technicznąI=
termin=przódatności=do=użócia=podanó=na=opakowaniuI=
wógląd=zewnętrznó=farbó=w=każdóm=opakowaniuK=
lcenę=wóglądu=zewnętrznego= należó= przeprowadzić=wizualnieK=carba= powinna=stanowić=jednorodną=w= kolorze= i=konsóstencji=
mieszaninęK=
=
=
=
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kiedopuszczalne=jest=stosowanie=farbI=w=któróch=widaćW=aF=w=przópadku=farb=ciekłóchW==
J

skoagulowane=spoiwoI=nie=roztarte=pigmentóI=

J

grudki=wópełniaczó=Ez=wójątkiem=niektóróch=farb=strukturalnóchFI=

J

kożuchI=

J

śladó=pleśniI=

J

trwałóI=nie=dającó=się=wómieszać=osadI=

J

nadmierneI=utrzómujące=się=spienienieI=

J

obce=wtrąceniaI=

J
zapach=gnilnóK==
bF=w=przópadku=farb=w=postaci=suchóch=mieszanekW=zbrólenieI=obce=wtrącenie=zapach=gnilnóI=śladó=pleśniK=
RKOKPK tókonanie=robót=malarskich=zewnętrznóch=
oobotó=malarskie=na=zewnątrz=budónku=można=rozpocząćI=kiedó=podłoża=spełniają=wómagania=podane=w=pK=PKNI=a=warunki=
wómagania=punktu=4KNK=
oobotó= powinnó= bóć= wókonówane= na= podłożach= oczószczonóch= j= odpowiednio= przógotowanóch= w= zależności= od= rodzaju=
stosowanej=farbó=i=żądanej=jakości=robótK=
mrace=malarskie=należó=prowadzić=zgodnie=z=instrukcją=producenta=farbóI=która=powinna=zawieraćW=informacje=o=
ewentualnóm=środku=gruntującóm=i=o=przópadkachI=kiedó=należó=go=stosowaćI=sposób=przógotowania=farbó=do=malowaniaI=
sposób=nakładania=farbóI=w=tóm=informacje=o=narzędziach=EnpK=pędzleI=wałkiI=agregató=malarskieFI=krotność=nakładania=
farbó=oraz=jej=zużócie=na=N=mOI=czas=międzó=nakładaniem=kolejnóch=warstwI=zalecenia=odnośnie=mócia=narzędziI=zalecenia=
w=zakresie=bhpK=
blementó=budónkuI=które=w=czasie=robót=malarskich=mogą=ulec=uszkodzeniu=lub=zanieczószczeniuI=należó=zabezpieczóć=i=
osłaniać=przed=zabrudzeniem=farbamiK=
RKOK4K tókonanie=robót=malarskich=wewnętrznóch=
oobotó= malarskie= wewnątrz= budónku= można= rozpocząćI= kiedó= podłoża= spełniają= wómagania= podane= w= pK= PKNI= a= warunki=
wómagania=punktu=4KNK=
modłoża=powinnó=bóć=oczószczone=i=przógotowane=w=zależności=od=stosowanej=farbó=i=żądanej=jakości=robótK=
mierwsze=malowanie=należó=wókonać=poW=
całkowitóm= ukończeniu= robót= instalacójnóchI= tjK= wodociągowóchI= kanalizacójnóchI= centralnego= ogrzewaniaI= gazowóchI=
elektrócznóchI= z= wójątkiem= założenia= urządzeń= sanitarnóch= ceramicznóch= i= metalowóch= lub= z= tworzów= sztucznóch= Ebiałó=
montażF=oraz=armaturó=oświetleniowej=EgniazdkaI=wółączniki=itpKFI=
wókonaniu=podłożó=pod=wókładzinó=podłogoweI=
ułożeniu=podłóg=drewnianóchI=tzwK=białóchI=
całkowitóm= dopasowaniu= i= wóregulowaniu= stolarkiI= lecz= przed= oszkleniem= okien= itpKI= jeśli= stolarka= nie= została= wókończona=
fabrócznieK=arugie=malowanie=można=wókonać=poW=wókonaniu=tzwK=białego=montażuI=
ułożeniu=posadzek=Ez=wójątkiem=wókładzin=dówanowóch=i=wókładzin=z=tworzów=sztucznóchF=z=przóbiciem=
listew=przóściennóch=i=cokołówI=oszkleniu=okienI=jeśli=nie=bóło=to=wókonane=fabrócznieK=
mrace=malarskie=należó=prowadzić=zgodnie=z=instrukcją=producenta=farb=zawierającą=informacje=wómienione=w=pK=RKOKPK=
blementóI=które=w=czasie=robót=malarskich=mogą=ulec=uszkodzeniu=lub=zabrudzeniuI=należó=zabezpieczóć=i=osłonićK=
SK=hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
SKNK=tómagania=w=stosunku=do=powłok=z=farb=dóspersójnóch=
mowłoki=z=farb=dóspersójnóch=powinnó=bóćW=
a) niezmówalne=przó=stosowaniu=środków=mójącóch=i=dezónfekującóchI=odporne=na=tarcie=na=sucho=i=na=
szorowanie=oraz=na=reemulgacjęI=
b) aksamitnoJmatowe=lub=posiadać=nieznacznó=połóskI=
c) jednolitej=barwóI=równomierneI=bez=smugI=plamI=zgodne=ze=wzorcem=producenta=i=projektem=technicznómI=
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d) bez=uszkodzeńI=smugI=prześwitów=podłożaI=plamI=śladów=pędzlaI=
e) bez=złuszczeńI=odstawania=od=podłoża=oraz=widocznóch=łączeń=i=poprawekK=aopuszcza=się=chropowatość=
powłoki=odpowiadającą=rodzajowi=fakturó=pokrówanego=podłożaK=kie=powinnó=wóstępować=ulegające=rozcieraniu=
grudki=pigmentów=i=wópełniaczóK=
SKOK tómagania=w=stosunku=do=powłok=z=farb=na=rozpuszczalnikowóch=spoiwach=żówicznóch=
mowłoki=z=farb=na=rozpuszczalnikowóch=spoiwach=żówicznóch=powinnó=bóćW=
a) odporne=na=zmówanie=wodą=przó=zastosowaniu=środków=mójącóchI=tarcie=na=sucho=i=na=szorowanieI=
b) bez=uszkodzeńI=smugI=plamI=prześwitów=i=śladów=pędzlaX=nie=dopuszcza=się=spękańI=łuszczenia=się=powłoki=i=
odstawania=od=podłożaX=dopuszcza=się=natomiast=chropowatość=powłoki=odpowiadającą=rodzajowi=fakturó=podłożaI=
c) zgodne=ze=wzorcem=producenta=i=projektem=technicznóm=w=zakresie=barwó=i=połóskuK=K=
mrzó=malowaniach=jednowarstwowóch=dopuszcza=się=nieznaczne=miejscowe=prześwitó=podłożaK=
SKPK tómagania=w=stosunku=do=powłok=wókonanóch=z=farb=na=spoiwach=żówicznóch=rozcieńczalnóch=wodą=
mowłoki=wókonane=z=farb=na=spoiwach=żówicznóch=rozcieńczalnóch=wodą=powinnó=spełniać=wómagania=podane=w=p=SKOK=
SK4K tómagania=w=stosunku=do=powłok=wókonanóch=z=farb=mineralnóch=z=dodatkami=modófikującómi=lub=bezI=w=
postaci=suchóch=mieszanek=oraz=farb=na=spoiwach=mineralnoJorganicznóch=
mowłoki=z=farb=mineralnóch=powinnóW=
aF=równomiernie=pokrówać=podłożeI=bez=prześwitówI=plam=i=odpróskówJ=nie=
powinnó=zaś ścierać=się=ani=obsópówać=przó=potarciu=miękką=tkaniną=bawełnianąI=bF=nie=mieć śladów=pędzlaI=
cF= w=zakresie=barwó=i=połósku=bóć=zgodne=z=wzorem=producenta=oraz=projektem=technicznómI=
d) bóć=odporne=na=zmówanie=wodą=Eza=wójątkiem=farb=wapiennóch=i=cementowóch=bez=dodatków=modófikującóchFI=
e) nie=mieć=przókrego=zapachuK=aopuszcza=się=w=
tego=rodzaju=powłokachW=
=
a) na= powłokach= wókonanóch= na= elewacjach= niejednolitó= odcień= barwó= powłoki= w= miejscach= napraw= tónku= po= hakach=
rusztowań=o=powierzchni=nie=większó=niż=OM=cmOI=
b) chropowatość=powłoki=odpowiadającą=rodzajowi=fakturó=pokrówanego=podłożaI=
c) odchólenia=do=O=mm=na=N=m=oraz=do=P=mm=na=całej=długości=na=liniach=stóku=odmiennóch=barwI=
d) śladó=pędzla=na=powłokach=jednowarstwowóchK=
SKRK tómagania=w=stosunku=do=powłok=z=lakierów=na=spoiwach=żówicznóch=wodorozcieńczalnóch=i=rozpuszczalnikowóch=
mowłoka=z=lakierów=powinnaW=
a) mieć=jednolitó=w=odcieniu=i=połósku=wógląd=zgodnó=z=wzorcem=producenta=i=projektem=technicznómI=
b) nie=mieć śladów=pędzlaI=smugI=plamI=zaciekówI=uszkodzeńI=pęcherzó=i=zmarszczeńI=
c) dobrze=przólegać=do=podłożaI=
d) bóć=odporna=na=zarósowanie=i=wócieranieI=
e) bóć=odporna=na=zmówanie=wodą=ze=środkiem=mójącómK=
=
TK l_jf^o=ol_ÓT=
gednostką=obmiarową=jest=metr=kwadratowó=wókonanóch=oobótK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
UKNK=hontrola=i=badania=przó=odbiorze=robót=malarskich=UKNKNK=wakres=
kontroli=i=badań=
_adanie=powłok=przó=ich=odbiorze=należó=przeprowadzić=po=zakończeniu=ich=wókonaniaI=nie=wcześniej=jednak=niż=po=N4=dniachK=
_adania= techniczne= należó= przeprowadzić= w= temperaturze= powietrza= nie= niższej= niż= HR= °C= i= przó= wilgotności= względnej=
powietrza= nie= wóższej= niż= SRBK= ldbiór= robót= malarskich= obejmujeW= sprawdzenie= wóglądu= zewnętrznegoI= sprawdzenie=
zgodności=barwó=i=połóskuI=sprawdzenie=odporności=na=wócieranieI=sprawdzenie=przóczepności=powłokiI=
sprawdzenie=odporności=na=zmówanieK=
8KNKOK jetodó=kontroli=i=badań=
_adania=powłok=malarskich=przó=odbiorze=należó=wókonać=następującoW=
a) sprawdzenie=wóglądu=zewnętrznego=wizualnieI=okiem=nieuzbrojonóm=w=świetle=rozproszonóm=z=odległości=około=
MIRmmI=
b) sprawdzenie=zgodności=barwó=i=połósku=J=przez=porównanie=w=świetle=rozproszonóm=barwó=i=połósku=wóschniętej=powłoki=z=
wzorcem=producentaK=
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c) sprawdzenie= odporności= powłoki= na= wócieranie= J= przez= lekkieI= kilkukrotne= pocieranie= jej= powierzchni= wełnianą= lub=
bawełnianą=szmatką=w=kolorze=kontrastowóm=do=powłokiK=mowłokę=należó=uznać=za=odporną=na=wócieranieI=jeżeli=na=szmatce=
nie=wóstąpiłó=śladó=farbóI=
d) sprawdzenie=przóczepności=powłokiW=
=
•
Kna=podłożach=mineralnóch=i=mineralnoJwłóknistóch=J=przez=wókonanie=skalpelem=siatki=nacięć=prostopadłóch=o=boku=oczka=
R=mmI=po=NM=oczek=w=każdą=stronę=a=następnie=przetarciu=pędzlem=naciętej=powłokiX=przóczepność=powłoki=należó=uznać=
za=dobrąI=jeżeli=żaden=z=kwadracików=nie=wópadnieI=
•
na=podłożach=drewnianóch=i=metalowóch=J=metodą=opisaną=w=normie=mk=bkJfpl=O4MVK=
e) sprawdzenie= odporności= na= zmówanie= J= przez= pięciokrotne= silne= potarcie= powłoki= mokrą= namódloną= szczotką= z= twardej=
szczecinóI= a= następnie= dokładne= spłukanie= jej= wodą= za= pomocą= miękkiego= pędzlaX= powłokę= należó= uznać= za= odporną= na=
zmówanieI= jeżeli=piana=módlana=na=szczotce=nie=ulegnie=zabarwieniu=oraz= jeżeli=po=wóschnięciu=cała=badana=powłoka=będzie=
miała=jednakową=barwę=i=nie=powstaną=prześwitó=podłożaK=
tóniki=kontroli=i=badań=powłok=powinnó=bóć=odnotowane=w=formie=protokółu=z=kontroli=i=badańK=
8KNKPK lcena=jakości=powłok=malarskich=
geżeli= badania= wómienione= w= pK= UKNKO= dadzą= wónik= pozótównóI= to= powłoki= malarskie= należó= uznać= za= wókonane=
prawidłowoK=
t=przópadkuI= gdó=którekolwiek=z=wómagań=stawianóch=powłokom=nie=jest=spełnioneI=należó=uznaćI=że=powłoki=nie=zostałó=
wókonane=prawidłowo=i=należó=wókonać=działania=korógująceI=mające=na=celu=usunięcie=niezgodnościK=t=tóm=celu=w=protokóle=
kontroli= i= badań= należó= określić= zakres= pracI= rodzaje= materiałów= oraz= sposobó= doprowadzenia= do= zgodności= powłoki= z=
wómaganiamiK=
mo=usunięciu=niezgodności=należó=ponownie=skontrolować=wókonane=powłokiI=a=wónik=odnotować=w=formie=protokółu=kontroli=i=
badańK=
UKOK=ldbiór=robót=malarskich=
ldbiór=robót=malarskich=następuje=po=stwierdzeniu=zgodności=ich=wókonania=z=zamówieniemI=którego=przedmiot=określają=
projekt= budowlanó= oraz= specófikacja= techniczna= wókonania= i= odbioru= robótI= a= także= dokumentacja= powókonawczaI= w= której=
podane=są=uzgodnione=zmianó=dokonane=w=toku=wókonówania=prac=malarskichK=
wgodność= wókonania= robót= stwierdza= się= na= podstawie= zgodności= wóników= badań= kontrolnóch= wómienionóch= w= pK= S= z=
wómaganiami=norm=aprobat=technicznóch=i=podanómi=w=niniejszóch=warunkach=technicznóchK=
oobotó=malarskie=wókonane=niezgodnie=z=wómienionómi=wómaganiami=mogą=bóć=odebrane=pod=warunkiemI=że=odstępstwa=
nie=obniżają=właściwości=użótkowóch=i=komfortu=ich=użótkowaniaK=t=przeciwnóm=wópadku=należó=je=poprawić=i=przedstawić=do=
ponownego=odbioruK=mrotokół=odbioru=powinien=zawieraćW=
J ocenę=wóników=badańI=
J stwierdzenie=zgodności=lub=niezgodności=wókonania=robót=z=zamówieniemI=J=wókaz=wad=i=usterek=ze=wskazaniem=
sposobu=ich=usunięciaK=
VK=mlapT^t^=mŁ^TklŚCf=
Płaci=się=za=metr=kwadratowó=wókonanóch=robót=na=podstawie=odbioru=i=ocenó=jakości=robót=w=oparciu=o=wóniki=
pomiarówK=
Cena=obejmuje=W=zakup=i=transport=
wszóstkich=materiałówI=
wókonanie=wszóstkich=czónności=wómienionóch=w=niniejszej=specófikacjiI=
wókonanie=wszóstkich=niezbędnóch=badańI=pomiarów=i=sprawdzeńI=
oznakowanie=i=zabezpieczenie=robót=i=jego=utrzómanieI=wókonanie=innóch=czónności=niezbędnóch=do=realizacji=robót=
objętóch=niniejszą=pTI=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąK=
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Specyfikacje wykonania i oTbioru roboty buTowlane
========
=
4ROSONMMJO=====pT=PKNR=orpwTlt^kf^=
NK=tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=pT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=robót=montażu=
rusztowań=zewnętrznóch=rurowóchK=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmują=montażW=
J=montaż=rusztowań=zewnętrznóch=rurowóch=o=wósokości=do=OMm=
OK j^Tbof^Łv=
jateriałó=odpowiadają=tóm=wómienionóm=w=pKNKPK=
PK pmowĘT=
Użówanó=sprzęt=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=tókonawcóK=
4K To^kpmloT=
aowóz=materiałów=samochodami=własnómi=lub=dostawcóK=Transport= ręcznó=na=placu=budowó=taczkamiI=lub=wózkamiI=
rozładunek=ręcznó=lub=mechanicznóI=wózek=widłowóI=taczkiI=dźwig=pionowó=lub=wciągarka=ręczna=
RK tvhlk^kfb=ol_ÓT=
ousztowania=powinnó=bóć=montowane=zgodnie=z=opracowaną=dokumentacją=techniczną=dostawcóK=ousztowania=
należó=montować=na=oparciu=wópoziomowanóm=i=zabezpieczonóm=przed=osiadaniemI=z=zastosowaniem=pomostów=
montażowóchK=
SK hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
lcenę=prawidłowości=wókonania=i=zgodności=z=ustaleniami=projektowómi=należó=przeprowadzić=na=podstawie=
oględzinI=wóników=odbiorów=międzóoperacójnóch=i=częściowóch=oraz=zapisów=w=dzienniku=budowóK=
TK l_jf^o=ol_ÓT=
gednostką=obmiarową=jest=metr=kwadratowóK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
modstawę=do=odbioru=wókonania=robót=stanowi=stwierdzenie=zgodności=ich=wókonania=z=dokumentacją=techniczną=montażu=
rusztowań=dostarczona=przez=dostawcę=
9K mlapT^t^=mO Ł^TklŚCf=
O
Płaci=się=za=Em F=wókonanóch=pokróć=dachowóchI=na=podstawie=odbioru=i=ocenó=jakości=oobót=w=oparciu=o=
wóniki=pomiarów=i=badań=laboratorójnóchK=Cena=obejmuje=W=
J zakup=i=transport=wszóstkich=materiałówI=
J wókonanie=wszóstkich=czónności=wómienionóch=w=niniejszej=specófikacjiI=
J wókonanie=wszóstkich=niezbędnóch=badańI=pomiarów=i=sprawdzeńI=
J oznakowanie=i=zabezpieczenie=robót=i=jego=utrzómanieI=
J wókonanie=innóch=czónności=niezbędnóch=do=realizacji=robót=objętóch=niniejszą=pTI=zgodnie=z=
aokumentacją=mrojektowąK=
NMK=mowbmfpv=wtfĄw^kb=
hartó=techniczne=montażu=rusztowań=dostarczone=przez=producenta=rusztowań=
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4R4ONN4SJV=====pT=4KNM==prcfTv=mlatfbpwlkb=
=
NK= tpTĘm=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=sufitów=
podwieszanóchK=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmują=wókonanie=
wszóstkich=sufitów=podwieszanóchI=tjKW=
J wókonanie=sufitów=podwieszanóch=z=płót=gipsowoJkartonowóch=Edh_F=nad=stoiskamiK=
J wókonanie=sufitów=podwieszanóch=z=płót=gipsowoJkartonowóch=Edh_fF=w=pomieszczeniach=mokróchK=
OK= j^Tbof^Łv=
J płótó=gipsowoJkartonowe=Edh_F=
J płótó=gipsowoJkartonowe=Edh_fF=
J masa=szpachlowa=
J profile=stalowe=z=blachó=ocónkowanej=
J akcesoria=do=montażu=profili=
J wkrętó=do=blach=
J kołki=rozporowe=
J siatka=zbrojąca=
J taśma=filcowa=
PKpmowĘT=
ptosować=narzędzia=zgodne=z=zaleceniami=producenta=wóbranego=sóstemu=sufitów=podwieszanóchK=
4K To^kpmloT=
moszczególne=elementó=sufitów=powinnó=bóć=dostarczane==na=budowę=w=opakowaniachI=zabezpieczone=na=czas=
transportu=przed=przesuwaniem=i=uszkodzeniami=mechanicznómiK=
RK tvhlk^kfb=ol_ÓT=
Płótó=montować=dopieroI=gdó=pomieszczenie=jest=sucheI=zakończono=prace=związane=z=tónkowaniem=oraz=gdó=okna=i=
drzwi=zostałó=wbudowaneK=
lgrzewanie=powinno=funkcjonowaćI=abó=zagwarantować=temperaturę=w=pomieszczeniu=od=NR=do=PM°CK=holejność=wókonania=
robótW=
J doprowadzenie=pomieszczenia=do=warunków=jwKX=
J ustalenie=osi=siatki=rusztu=na=suficieX=
J montaż=kątownika=przóściennego=na=wóznaczonóm=wcześniej=poziomieX=
J zamocowanie=prętów=wieszaków=do=stropu=przó=pomocó=dóbli=stalowóch=w=wóznaczonóch=wcześniej=
miejscachX=
J montaż=profili=głównóch=z=nanizanómi=na=nie=wieszakamiX=
J montaż=profili=poprzecznóch=X=
J ostateczne=wópoziomowanie=stropuI=sprawdzenie=poprawności=montażuX=
J ułożenie=płót=sufitu=podwieszanegoK=
SK hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
hontrola=robót=dla=wszóstkich=robót=polega=na=sprawdzeniu=zgodności=z=dokumentacją=projektową=wómiarów=
wókonanego=obiektuK=
TK l_jf^o=ol_ÓT=
gednostką=obmiarową=jest=metr=kwadratowó=wókonanóch=oobótK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
oobotó=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=jeżeli=wszóstkie=wóniki=badań=
przeprowadzonóch=przó=odbiorach=okazałó=się=zgodne=z=wómogamiK=
t= przópadku= niezgodności= choć= jednego= elementu= oobót= z= wómaganiamiI= robotó= uznaje= się= za= niezgodne= z= aokumentacją=
=mrojektową=i=tókonawca=zobowiązanó=jest=do=ich=poprawó=na=własnó=kosztK
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=
4ONN4SJV=====pT=SKO== ŚCf^kv=w=mŁvT=dfmpltl=J=h^oTlkltvCe=
NK

tpTĘm=

=
NKNK mrzedmiot=ppT=
mrzedmiotem=niniejszej=specófikacji=technicznej=EpTF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=ścianek=
działowóch=z=płót=gipsowo=J=kartonowóchK=
NKOK wakres=stosowania=pT=
ppecófikacja=Techniczna=jest=stosowana=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=oobót=
wómienionóch=w=pktK=NKNK=
NKPK wakres=oobót=objętóch=pT=
rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=wókonania=oobót=wómienionóch=w=pKNKNK=i=obejmują=wókonanie=
wszóstkich=sufitów=podwieszanóchI=tjKW=
J wókonanie=ścianek=działowóch=z=płót=gipsowoJkartonowóch=Edh_F=gr=NMMmm=z=izolacją=akustócznąK=
OK= j^Tbof^Łv=
J płótó=gipsowoJkartonowe=Edh_F=
J wełna=mineralna=gr=RMmm=
J masa=szpachlowa=
J profile=stalowe=z=blachó=ocónkowanej=
J akcesoria=do=montażu=profili=
J wkrętó=do=blach=
J kołki=rozporowe=
J siatka=zbrojąca=
J taśma=filcowa=
PKpmowĘT=
ptosować=narzędzia=zgodne=z=zaleceniami=producenta=
4K To^kpmloT=
moszczególne==elementó==ścian==powinnó==bóć==dostarczane===na==budowę=w=opakowaniachI=zabezpieczone=na=czas=
transportu=przed=przesuwaniem=i=uszkodzeniami=mechanicznómiK=
RK tvhlk^kfb=ol_ÓT=
Płótó=montować=dopieroI=gdó=pomieszczenie=jest=sucheI=zakończono=prace=związane=z=tónkowaniem=oraz=gdó=okna=i=
drzwi=zostałó=wbudowaneK=
lgrzewanie=powinno=funkcjonowaćI=abó=zagwarantować=temperaturę=w=pomieszczeniu=od=NR=do=PM°CK=holejność=wókonania=
robótW=
J doprowadzenie=pomieszczenia=do=warunków=jwKX=
J ustalenie=osi=siatki=rusztu=na=suficieX=
J montaż=kątownika=przóściennego=na=wóznaczonóm=wcześniej=poziomieX=
J montaż=profila=tópu=r=do=podłogi=i=sufitu=na=taśmie=filcowejX=
J montaż=profili=głównóch=tópu=CTRX=
J montaż=profili=ościeżnicowóch=X=
J ostateczne=wópionowanieI=sprawdzenie=poprawności=montażuX=
J montaż=płót=gipsowo=J=kartonowóch=
J szpachlowanie=i=szlifowanieK=
SK hlkToli^=g^hlŚCf=ol_ÓT=
hontrola=robót=dla=wszóstkich=robót=polega=na=sprawdzeniu=zgodności=z=dokumentacją=projektową=wómiarów=
wókonanego=obiektuK=
TK l_jf^o=ol_ÓT=
gednostką=obmiarową=jest=metr=kwadratowó=wókonanóch=oobótK=
8K la_fÓo=ol_ÓT=
oobotó=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=aokumentacją=mrojektowąI=jeżeli=wszóstkie=wóniki=badań=
przeprowadzonóch=przó=odbiorach=okazałó=się=zgodne=z=wómogamiK=
t= przópadku= niezgodności= choć= jednego= elementu= oobót= z= wómaganiamiI= robotó= uznaje= się= za= niezgodne= z= aokumentacją=
mrojektową=i=tókonawca=zobowiązanó=jest=do=ich=poprawó=na=własnó=kosztK=
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PROJEKT NR OC/04/GN/2010

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
„Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza
w miejscowości Ciechowice”

CZĘŚĆ II TECHNOLOGICZNA

.

1. WSTĘP
Uwagi dla zespołów montażowych

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania robót instalacyjno-montażowych urządzeń technologicznych
w realizacji budowy oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej. Wykonywane roboty odbywać się będą
na terenie budowy i pracujący tam pracownicy podlegają przepisom organizacyjnym (w szczególności
BHP) obowiązującym na budowie dotyczy to głównie ubrań ochronnych (kask, kamizelka, buty). W
sprawach organizacji budowy, harmonogramu robót, bezwzględnie należy działać w porozumieniu z
kierownikiem budowy. Zabudowa urządzeń technologicznych związana jest przede wszystkim z
użyciem elektronarzędzi, W tych podstawowych pracach montażowych warunkiem bezpiecznej pracy
jest sprawny i sprawdzony pod względem bezpieczeństwa sprzęt. Praca przy montażu z użyciem
dźwigu wymaga wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie operacji której obowiązkiem
jest sprawdzenie dopuszczenie urządzenia dźwigowego do pracy oraz uprawnień operatora.
.

1.1 Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót instalacyjnych związanych z technologią budowanej oczyszczalni ścieków:
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV
45252100-9 ZAKŁADY 0CZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
45252200-0 WYPOSAŻENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
45252124

POMPOWNIE

45252121

INSTALACJE OSADU

1.2 Obiekty technologiczne
1. Pompownia główna i pompownia stacji zlewnej
2. Pomieszczenie sitopiaskownika i prasy
3. Zbiorniki procesowe ( zbiornik retencyjny, bioreaktory, zbiornik buforowy)
4. Połączenia międzyobiektowe
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1.3 Montaż wyposażenia obiektów technologicznych

Wszystkie

urządzenia

obiektów

technologicznych

powinny

być

montowane

przez

specjalistyczne zespoły firmy producentów urządzeń zastrzeżone to jest w warunkach
gwarancyjnych oraz zapewnia prawidłowy rozruch. Warunek takiego montażu powinien być
zastrzeżony w zapytaniu ofertowym tzn oferta powinna obejmować dostawę urządzeń montaż
mechaniczny podłączenie mediów wewnętrznych. Przykładowo dostawca urządzeń do
wstępnego oczyszczania ścieków sitopiaskownika, prasopłuczki skratek prasopłuczki piasku,
stacji zlewnej, sita stacji zlewnej wykonuje:


montaż mechaniczny urządzeń zgodnie z rozmieszczeniem projektowym,



podłączenia doprowadzenia i odprowadzenia ścieków do przygotowanych rurociągów



podłączenia elektryczne (z przygotowanego doprowadzania rozprowadza zasilanie do
urządzeń)



montuje odciągi wentylacyjne i podłącza do głównego kolektora



przeprowadza wstępny rozruch mechaniczny



nadzoruje rozruch przy rozruchu oczyszczalni



wykonuje przeglądy gwarancje na podstawie zawartej umowy gwarancyjnej.

Dla wykonania rurociągów podłączeń międzyobiektowych Wykonawca powinien również
zatrudnić odpowiednio doświadczony zespół montażystów chyba ze sam posiada takie
możliwości .
Montaż połączeń międzyobiektowych należy wykonać zgodnie z projektem i zawartymi
uwagami. Szczególnie ważne jest potwierdzenie prawidłowości podłączenia przez autora
projektu. Przewidziane do montażu stalowe rurociągi powinny być wykonane ze stali stopowej
1H18N9T.
Płatności
Roboty wykonywane za połączenia międzyobiektowe powinny być zryczałtowane i ewentualnie
podzielone na etapy . Płatność potwierdzona przez Inspektora nadzoru oraz projektanta
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2. Ogólne Informacje o urządzeniach
2.1.

Pompy

2.1.1.

Ogólne zasady eksploatacji oraz wskazówki bezpieczeństwa

Kwalifikacje i szkolenie personelu
Personel wykonujący prace obsługowe, konserwacyjne, montażowe musi posiadać kwalifikacje
koniecznie dla tych prac. Użytkownik winien dokładnie uregulować zakres odpowiedzialności,
kompetencji i nadzoru nad wykonywaniem tych prac.
Zagrożenie przy nieprzestrzeganiu wskazówek bezpieczeństwa
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może powodować zagrożenie zarówno dla osób
jak i środowiska naturalnego i samego urządzenia. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa
może prowadzić ponadto
do wszelkich praw odszkodowawczych.
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może w szczególności powodować następujące
zagrożenia:
1) nieskuteczność ważnych funkcji urządzenia,
2) nieskuteczność zalecanych metod konserwacji i napraw,
3) zagrożenie osób oddziaływaniami elektrycznymi i mechanicznymi,
4) zagrożenie dla środowiska w wyniku przecieków szkodliwych substancji.
Praca ze świadomością bezpieczeństwa
Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podanych w instrukcji montażu
i
eksploatacji, obowiązujących krajowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz
istniejących ewentualnie przepisów bezpieczeństwa i instrukcji roboczych obowiązujących w
zakładzie użytkownika.
Wskazówki bezpieczeństwa dla użytkownika/obsługującego
Jeśli gorące lub zimne elementy maszyny stanowią zagrożenie, musza one być zabezpieczone
przed dotknięciem.
Ze znajdującego się w eksploatacji urządzenia nie usuwać istniejących osłon części ruchomych.
Przecieki niebezpiecznych substancji muszą być odprowadzane tak, aby nie wywoływało to
zagrożenia dla osób i środowiska. Należy przestrzegać odpowiednich postanowień prawnych.
Należy wykluczyć zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.
Wskazówki bezpieczeństwa dla prac konserwacyjnych, przeglądowych

i montażowych

Użytkownik powinien zadbać aby wszystkie prace konserwacyjne, przeglądowe i montażowe
wykonywane były przez autoryzowany i wykwalifikowany personel zapoznany z treścią instrukcji
montażu i eksploatacji.
Zasadniczo wszystkie prace przy pompie należy prowadzić tylko po jej wyłączeniu. Przestrzegać
przy tym bezwzględnie opisanych instrukcji montażu i eksploatacji procedur wyłączenia pompy z
ruchu.
Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie zamontować względnie uruchomić wszystkie
urządzenia ochronne i zabezpieczające.
Samodzielna przebudowa i wykonanie części zamiennych
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Przebudowa lub zmiana pomp dozwolone są tylko w uzgodnieniu
z
producentem. Oryginalne części zamienne i osprzęt autoryzowany przez producenta służą
bezpieczeństwu. Stosowanie innych części może być powodem zwolnienia nas od
odpowiedzialność za powstałe stąd skutki.
Niedozwolony sposób eksploatacji
Niezawodność eksploatacyjna dostarczonych pomp dotyczy tylko ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem. Nie wolno w żadnym wypadku przekraczać wartości granicznych podanych w
danych technicznych parametrów pracy agregatu.
2.1.2.

Montaż i uruchomienie

W instalacjach stacjonarnych pompy mogą być montowane z systemami autozłącza z
prowadnicami lub podłączeniem hakowym. Obydwa systemy autozłącza ułatwiają eksploatację i
serwis ponieważ pompę można łatwo wyciągnąć ze zbiornika. Podczas pracy pompa musi być
całkowicie zanurzona w pompowanej cieczy.
Pompa jest przeznaczona do pracy przerywanej. W przypadku gdy jest ona całkowicie zanurzona
w cieczy może także pracować w sposób ciągły.
Uwaga!
Z uwagi na bezpieczeństwo, wszystkie prace w zbiorniku musza być nadzorowane przez osobę
przebywającą na zewnątrz zbiornika. Zbiorniki przepompowni mogą zawierać ścieki z
substancjami toksycznymi szkodliwymi dla zdrowia dlatego wszystkie osoby musza być
wyposażone w odpowiedni ubiór i sprzęt ochronny a wszystkie prace w pobliżu pompy należy
przeprowadzać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w specyficznych warunkach.
W celu uruchomienie należy:
1) Przed opuszczeniem pompy do przepompowni oczyścić jej dno
z
zanieczyszczeń.
2) Łapy prowadzące połówki autozłącza wprowadzić między prowadnice
i wpuścić
pompę do przepompowni, posługując się zamocowanym
do rękojeści łańcuchem;
gdy stopa dojdzie do stopy kolanowej autozłącza następuje szczelne połączenie z
przewodem tłocznym.
3) Zaczepić koniec łańcucha o hak w górnej części studzienki tak aby
nie dotykał
korpusu pompy.
4) Wyregulować długość kabla zasilającego silnika przez nawinięcie go
na szpulę kabla
do uchwytu w górnej części studzienki; sprawdzić czy kabel nie jest pokręcony lub zwinięty
zbyt mocno.
5) Podłączyć kabel silnika i sterowania.
6) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy pompie sprawdzić czy została ona odłączona
od zasilania i zabezpieczona przed przypadkowym załączeniem.
7) Przed uruchomieniem należy sprawdzić czy wszystkie urządzenia zabezpieczające zostały
poprawnie podłączone. Pompa nie może pracować na sucho, nie wolno jej uruchamiać
jeżeli w przepompowni występują gazy stwarzające zagrożenie wybuchem.
W celu uruchomienia należy:
1) Wyłączyć bezpiecznik i sprawdzić czy wirnik obraca się swobodnie.
2) Sprawdzić czy urządzenia kontrolne, jeżeli są, działają poprawnie.
3) Otworzyć zawory odcinające.
4) Zanurzyć pompę w cieczy i włączyć bezpieczniki.
5) Sprawdzić czy instalacja jest odpowietrzona i zalana; pompa jest samoodpowietrzająca.
6) Uruchomić pompę.
7) Przed uruchomieniem ręcznym lub przełączeniem na sterowanie automatyczne należy
upewnić się czy w pobliżu pompy nie pracują żadne osoby.
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2.2.

Mieszadła

2.2.1.

Wstęp

Mieszadła zatapialne produkowane są z najwyższą starannością i przy zastosowaniu
najlepszych jakościowo komponentów. Prawidłowa instalacja i konserwacja zapewni ich
prawidłową pracę.
Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznego, prawidłowego i
ekonomicznego użytkowania mieszadła. Przestrzeganie zawartych w niej instrukcji zagwarantuje
niezawodną i długą pracę użytkowanych mieszadeł. Instrukcja nie zawiera lokalnych przepisów,
których przestrzeganie, także odnośnie personelu montażowo – serwisowego leży po stronie
Użytkownika.
Mieszadło nie może być eksploatowane niezgodnie z jego przeznaczeniem, odnośnie wydajności,
ciśnienia, temperatury, gęstości medium, obrotów lub innych parametrów podanych w instrukcji
obsługi lub dokumentacji ofertowej.
Tabliczka znamionowa podaje: typoszereg; wielkość; najważniejsze parametry eksploatacyjne i
numer fabryczny, który należy podawać w korespondencji, zamówieniach lub w razie potrzeby
dostawy części zamiennych.
2.2.2.

Bezpieczeństwo

Instrukcja obsługi zawiera podstawowe wskazówki, które muszą być bezwzględnie
przestrzegane przy montażu, eksploatacji i konserwacji. Dlatego przed montażem i
uruchomieniem odpowiedzialny za to personel musi się z nimi zapoznać.
Instrukcja powinna być dostępna w pobliżu miejsca zamontowania mieszadła.
Wskazówki o bezpieczeństwie przy konserwacji, przeglądzie i montażu
Obowiązkiem użytkownika jest zadbanie o to, by wszystkie prace konserwacyjne, przeglądy i
montaże były wykonywane przez wykwalifikowany personel, znający dokładnie powyższą
instrukcję obsługi. Zasadniczo wszelkie prace przy mieszadle należy wykonywać w czasie jego
postoju. Bezwzględnie należy przestrzegać podanego w instrukcji postępowania przy montażu
urządzenia oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy BHP i ochrony środowiska.
Bezpośrednio po zakończeniu prac wszelkie urządzenia zabezpieczające
i ochronne
należy z powrotem założyć względnie uruchomić. Przed ponownym uruchomieniem pamiętać o
uwagach podanych w punkcie pierwszym
o uruchomieniu.
2.2.3.

Transport i przechowywanie

Mieszadło należy przewozić i przechowywać w pozycji poziomej. Należy zwrócić szczególną
uwagę aby w czasie transportu nie uszkodzić powłoki antykorozyjnej oraz uszczelnienia
mechanicznego zamontowanego na wale mieszadła. W czasie transportu należy również
odpowiednio zabezpieczyć kabel przed załamaniem lub zgnieceniem.

Dostarczony łańcuch lub lina mogą być stosowane tylko
do podnoszenia
mieszadła. Ogólne stosowanie do podnoszenia ciężarów jest niedozwolone.
Zabronione jest wieszanie mieszadła na kablu zasilającym.

Transport mieszadła nad zbiornikiem musi odbywać się
w odpowiedni
sposób. Łańcuch lub lina muszą być w sposób pewny zawieszone na mieszadle i na
wciągniku.
Wyczepienie się mieszadła z zawieszenia może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia
oraz spowodować może uszkodzenie urządzenia.
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Transport
Mieszadło jest przygotowanie do zakładania dostarczonego łańcucha lub linki.
Do
podnoszenia mieszadła stosować tylko przygotowany do tego punkt zawieszenia. Mocowanie
łańcucha/liny w innych punktach prowadzić może do uszkodzenia mieszadła.
Magazynowanie / Konserwacja
Postępowanie opisano w punkcie o wyłączaniu mieszadła z eksploatacji.
2.2.4.

Ustawienie / Montaż

Przepisy bezpieczeństwa

Przebywanie osób w zbiorniku w czasie pracy mieszadła bez zachowania specjalnych
środków ostrożności jest zabronione.

Nigdy nie wkładać rąk lub innych przedmiotów w obszar pracy wirnika
mieszadła lub strumień mieszanego medium.
Zabronione jest wieszanie mieszadła na kablu silnika.
Kontrola przed montażem
Miejsce ustawienia konstrukcji nośnej mieszadła musi być przygotowane zgodnie
wymiarami arkusza wymiarowego dla konstrukcji nośnej.
Betonowe fundamenty powinny być wykonane z betonu klasy minimum B25.
Przed przystąpieniem do dalszych prac montażowych beton musi być dobrze związany.

Zakres dostawy
Przed podjęciem prac montażowych należy sprawdzić kompletność dostawy.
technicznej do wyrobu jest wyszczególniony zakres dostawy.

z

W specyfikacji

Standardowa dostawa zawiera:
- kompletny zmontowany napęd mieszadła z zamontowanym uszczelnieniem mechanicznym oraz
z kablem długości ok. 10m, żyły kabla zakończone końcówkami, na końcu kabla osłona
zabezpieczająca,
- druga tabliczka znamionowa,
- podtrzymka kabla mocowana do silnika mieszadła,
- uchwyt kabla z szekla do mocowana kabla na pomoście,
- śruby mocujące uchwyt kabla 2 sztuki M10x20 – A2 z podkładkami sprężystymi wkręcone
w
korpus silnika,
- śmigło, kołpak, śruba mocująca M10x150 - A2 z podkładką sprężystą,
- Instrukcja obsługi, specyfikacja techniczna.
Montaż mieszadła
Przed montażem należy przeprowadzić oględziny mieszadła, szczególnie kabla odnośnie
ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu.
W dostawie znajduje się dodatkowa tabliczka znamionowa z danymi mieszadła. Tą tabliczkę
należy umieścić w dobrze widocznym miejscu poza zbiornikiem
z mieszadłem (np. szafka
sterownicza, wspornik).
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Kontrola danych eksploatacyjnych
Przed montażem i uruchomieniem należy porównać dane z tabliczki znamionowej z danymi z
zamówienia oraz danymi instalacji, np. napięcie robocze, częstotliwość, obroty, moc silnika itp.
Napełnianie olejem
Komora olejowa mieszadła i przekładni napełnione są fabrycznie wymaganą ilością oleju. Przed
pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić czy nie nastąpił wyciek oleju. Tylko w przypadku
stwierdzenia plam oleju obok korków wlewowych lub spustowych oraz w przypadku gdy mieszadło
magazynowane było dłużej niż 6 miesięcy należy sprawdzić poziom oleju w komorze olejowej
oraz w komorze reduktora. W tym celu należy postępować zgodnie z procedura
w punkcie
7.2.4 i 7.2.5 dot. Wymiany olejów.
Mocowanie mieszadła do konstrukcji nośnej

Mieszadło (bez śmigła) należy przymocować do ruchomej podstawy na konstrukcji
nośnej czterema śrubami M16x70 -A2. Śruby dokręcić momentem 160Nm, oraz zabezpieczyć
przed poluzowaniem.
Przed uruchomieniem sprawdzić pewność zamocowania mieszadła.
Montaż śmigła
Śmigło należy mocować jako ostatni element na mieszadle już zamocowanym
do podstawy
mieszadła na konstrukcji nośnej w przeciwnym razie łatwo jest
o uszkodzenie śmigła podczas
prac montażowych.
Przed zamocowaniem śmigła należy sprawdzić ilość oleju w komorze olejowej
o ile jest to
wymagane. Czop przekładni należy pokryć smarem w celu zabezpieczenia przed zatarciem.
Mieszadło zawiesić na lince nośnej na wciągniku mieszadła, następnie nałożyć śmigło na czop
przekładni, najpierw oprzeć na zatoczonej powierzchni czopa, obrócić tak aby trafić wpustem
w
rowek wpustowy piasty i docisnąć (powinno się lekko wsunąć aż do odsady na czopie).
W dalszej kolejności należy założyć kołpak w wraz ze śrubą M10x150
i podkładką
sprężystą (w dostawie wraz ze śmigłem), śrubę dokręcić momentem 35Nm.
Podłączenia elektryczne

Podłączenie elektryczne wykonać może tylko wykwalifikowany personel
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przy podłączeniu silnika należy się kierować informacjami zawartymi
w załączniku
„Schemat podłączeń”.
Dostarczane mieszadła są kompletnie zmontowane wraz z kablem zasilającym. W razie potrzeby
skrócenia kabla pamiętać należy o podanych oznaczeniach lub kolorach końcówek żył. Po
obcięciu przewodu należy go ponownie oznaczyć.
Przy układaniu kabla w ziemi miedzy mieszadłem a zasilaniem dodatkowo trzeba ułożyć
wielożyłowy przewód sterujący (co najmniej 1,5 mm2) dla urządzeń kontrolnych silnika itp. Liczba
żył zależna od potrzeb.
Urządzenia kontrolne
Mieszadło jest wyposażone w czujniki do podłączenia w obwody urządzeń kontrolnych
chroniących go przed uszkodzeniem. Standardowo są to bimetalowy czujnik temperatury
uzwojenia silnika oraz elektroda przeciwwilgociowa silnika.
Przyłączenie, opis i funkcje urządzeń kontrolno - zabezpieczających patrz: Załącznik „Schemat
podłączeń”.
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Mocowanie kabla zasilającego
Przed podłączeniem należy dokładnie sprawdzić czy nie nastąpiło uszkodzenie kabla w czasie
transportu. Osłonę znajdującą się na końcu kabla należy zdjąć dopiero w chwili podłączenia.
Przewód przyłączeniowy po montażu mieszadła powinien być lekko naprężony
i poprowadzony
prosto do góry, by wykluczyć możliwość zassania go
i uszkodzenia przez śmigło. Zbyt
mocne naprężenie kabla spowoduje wyrwanie go z dławnicy i w konsekwencji zalanie silnika.
W celu prawidłowego zamontowania przewodu mieszadła należy bezwzględnie używać
dostarczonej podtrzymki kabla – zabezpieczającej kabel przed wciągnięciem w śmigło mieszadła
oraz uchwytu z szekla do zaczepienia
na podeście.
Zabezpieczenie silnika
W obwodzie zasilania silnika (końcówki koloru żółtego, żyły nr.1,2,4) wymagane są
zabezpieczenia:
- zabezpieczenie przed zanikiem fazy oraz asymetria napiec;
- zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym, opóźnionym przekaźnikiem nadmiarowo –
prądowym. Przekaźnik należy nastawić na wartość prądu znamionowego silnika podanego na
tabliczce znamionowej.
- zabezpieczenie przekaźnikiem różnicowo - prądowym przed porażeniem,
oraz dodatkowe obwody zabezpieczeń:
- układ termicznego zabezpieczenia silnika wyzwalany z czujników zabudowanych w uzwojeniu
silnika (końcówki koloru czerwonego, żyły nr. 3 i 5), zadziałanie układu ma uniemożliwić
automatyczne ponowne załączenie mieszadła,
- układ zabezpieczenia przed wilgocią w silniku, wyzwalany poprzez przekaźnik sygnałem z
elektrody umieszczonej w silniku (końcówka koloru czarnego, żyła nr. 6), zadziałanie układu ma
uniemożliwić automatyczne ponowne załączenie mieszadła.

Niedopuszczalne jest eksploatowanie mieszadła bez poprawnie działającego
termicznego zabezpieczenia silnika. Zadziałanie zabezpieczenia musi zawsze prowadzić do
wyłączenia mieszadła.
Kontrola kierunku obrotów
Po wykonaniu podłączeń elektrycznych należy sprawdzić kierunek obrotów, należy pamiętać że :
- przy niewłaściwym kierunku obrotów mieszadło nie może osiągnąć swojego punktu pracy,
- istnieje możliwość uszkodzenia mieszadła i oprzyrządowania.
Przed kontrolą kierunku obrotów pamiętać należy by w obszarze mieszadła
nie było żadnych
obcych ciał.
Próbę właściwego kierunku obrotów należy przeprowadzić nad powierzchnią wody nie dłużej niż 5
sekund.
Właściwy kierunek obrotów ;
Śmigło kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara – patrząc od strony śmigła. Kierunek
obrotów sprawdzić przez krótkotrwałe załączenie mieszadła. Obserwowany kierunek obrotów
musi być zgodny z opisem. Patrz poniższy rysunek.
Włączenie na sucho nie powinno trwać dłużej niż 5 sekund. W przypadku nieprawidłowego
kierunku obrotów zamienić kolejność dwóch faz.
UWAGA: Śruba mocująca śmigło pełni jednocześnie role mechanicznego zabezpieczenia
mieszadła przed skutkami odwrotnych obrotów . Śmigło kręcąc się w niewłaściwą stronę pod
wodą zrywa główkę śruby mocującej i ześlizguje się z wału reduktora.
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2.3.

Combi - sito-piaskownik

Urządzenie COMBI jest zespołem zintegrowanych ze sobą urządzeń i służy
mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.
Wyposażone jest w sito do usuwania skratek oraz piaskownik.

do

Schemat urządzenia zblokowanego typu Combi
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Transport
Należy zabezpieczyć urządzenia dźwigowe dobrane do ciężaru i wielkości Combi. Miejsce
instalacji powinno zostać odpowiednio przygotowane. Droga transportu urządzenia na miejsce
instalacji musi być uporządkowana, zabezpieczona.
W pobliżu może znajdować się tylko
upoważniony personel w bezpiecznej odległości poza zasięgiem pracy dźwigu.
Może się tak zdarzyć, że urządzenie zostanie sprowadzone przed przewidywanym czasem
montażu. Jeżeli czas od dostawy do rozruchu będzie dłuższy niż
3 miesiące, należy
zapewnić składowanie urządzenia w suchym pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem,
zapewnić osłonę całego urządzenia, kontrolę smarów, zabezpieczyć ewentualne uszkodzenia
powłok antykorozyjnych, zamknąć doprowadzenie wody, zakleić urządzenia elektryczne
Przygotowanie
Przed przystąpieniem do montażu należy wykonać następujące czynności:
−

Dokładnie przeczytać instrukcję(dostarczoną wraz z urządzeniem) i zapoznać pracowników z
zasadami BHP.

−

Sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu.

−

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić rzeczywiste wymiary urządzenia
z wymiarami podanymi na schematach.

−

Należy przygotować miejsce ustawienia urządzenia, dokładnie oczyścić
budowlanego, drewna, piasku itp.

−

Należy zapewnić wolną drogę dojazdową do ustawienia Combi tak, aby można było
swobodnie operować dźwigiem.

−

Urządzenie należy zamontować na odpowiednio zwymiarowanej, wypoziomowanej konstrukcji
betonowej, fundamencie lub stabilnej konstrukcji stalowej. Prawidłowe ustawienie urządzenia
zapewnia jego stabilną pracę bez drgań.

−

Optymalne ustawienie maszyny gwarantują wsporniki z możliwością ich regulacji

−

Zabezpieczające zakotwienie gwarantuje prawidłowe przymocowanie maszyny i pracę
urządzenia

−

Pozostałe nierówności powierzchni, do której będzie przymocowane urządzenie, należy
wyrównać przy pomocy podkładki podłożonej z prawej
i lewej strony urządzenia obok
każdej śruby mocującej poniżej uchwytów maszyny

−

Przewidzieć odpowiednio zwymiarowane wgłębienia dla śrub mocujących
w fundamencie,
natomiast przy mocowaniu kołkami rozporowymi należy wywiercić odpowiednie otwory wg
informacji producenta

−

Mocowanie maszyny na konstrukcji betonowej lub fundamencie następuje przy pomocy śrub
kotwowych wg DIN 529 lub kołków rozporowych

z gruzu

Mocowanie podpory do fundamentu
−

Mocowanie maszyny na konstrukcji stalowej następuje przy pomocy śrub sześciokątnych wg
DIN 931 z podkładką U-kształtną i nakrętką sześciokątną

−

Należy sprawdzić, czy doprowadzenie i odprowadzenie ścieków z urządzenia
oraz odprowadzenie skratek i piasku zgadza się z położeniem i średnicą wlotu i wylotów.

−

Ustawić urządzenie na miejscu, w którym będzie pracowało.

−

Urządzenie Combi można awaryjnie opróżnić przy pomocy kurka spustowego umieszczonego
w dolnej części piaskownika.
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Zalecane wartości momentu obrotowego
Wartości momentu obrotowego dla sprzęgła tarczowego
M6S 8.8 1660 fzb, (smarowane)
M6S 8.8 20x65 fzb, (smarowane)

220 Nm
430 Nm

SR-M6S 8.8 16x60 A4, (smarowane)
SR-M6S 20x60 A4, (smarowane)

175 Nm
175 Nm

Wartości momentu obrotowego dla spirali
MC6S 12.9 12x55, (smarowane)

140 Nm

MC6S 12.9 16x70, (smarowane)

340 Nm

MC6S 12.9 20x90, (smarowane)

670 Nm

MC6S 12.9 20x100, (smarowane)

670 Nm

Montaż rynny
Urządzenie zostaje dostarczone z zdemontowanymi rynnami zrzutowymi piasku

i skratek

Montaż segmentów rynny
-

Ułożyć segmenty rynny w prostej linii na płaskim podłożu.

-

Sprawdzić, czy poszczególne segmenty ułożone są w odpowiedniej kolejności. Końce
segmentów oznaczone są literami w celu wskazania właściwej kolejności montażu.

-

Należy się upewnić, czy pomiędzy segmentami znajduje się uszczelka.

-

Skręcić segmenty rynny za pomocą dostarczonych śrub, podkładek

i nakrętek.

Montaż spirali
1. Zdjąć osłonę rynny.
2. Odcinek spirali ułożyć w rynnie. Odcinek spirali ze sprzęgłem tarczowym umieścić od strony
napędu.
3. Założyć osłonę rynny.
Mocowanie silnika
Do urządzenia Combi dostarczane są 3 napędy gotowe do zamontowania
przenośnikach. Zamocowanie silnika jest najłatwiejsze, gdy przenośnik znajduje się na ziemi.

na

1. Zdjąć zabezpieczenia transportowe z wału napędowego spirali.
2. Usunąć taśmę i kliny zabezpieczające wał napędowy.
3. Zdjąć osłonę wentylatora tak, aby wał napędowy można było obrócić poprzez obracanie
wentylatorem.
4. Obrócić wałem tak, aby klin znalazł się w odpowiedniej pozycji
w stosunku do
wału napędowego spirali, a następnie nałożyć przekładnię na wał napędowy.
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5. Przykręcić przekładnię do przeznaczonego w tym celu kołnierza.

Mocowanie

przekładni

Na wał napędowy spirali założyć śrubę blokującą z podkładką sprężystą
i podkładką
dystansową w celu zabezpieczenia wału w przekładni. Po dokładnym zamocowaniu wału spirali
należy dokręcić śrubę blokującą według podanych
w punkcie „Wartości momentu obrotowego
dla spirali” wartości nastawnych momentu obrotowego.

Uwaga! Żeby założyć śrubę blokującą na wał przekładni, należy docisnąć spiralę do
zespołu silnika.

Przykręcanie wału

napędowego

6. Założyć osłonę wentylatora.
7. Odkręcić śrubę znajdującą się na górnej powierzchni przekładni i założyć dostarczoną
zatyczkę.
Mocowanie silnika z dławnicą
Dokręcić śruby dociskowe tak, aby szczelina pomiędzy dławnicą a uszczelką wynosiła około 7
mm. Dokręcać śruby na przemian, sprawdzając, czy szczelina
we wszystkich punktach jest
jednakowa. Wypełnić komorę dławnicy smarem
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Dokręcanie śrub

dociskowych

Montaż podpór rynny
- Podnieść przenośnik do pozycji, w której będzie miał pracować. Zabezpieczyć rynnę za
pomocą pasów w miejscach, w których mają stanąć podpory. Jeśli odległość pomiędzy
poszczególnymi punktami podparcia rynny jest zbyt duża, rynna może ulec odkształceniu
i uszkodzeniu.
-

Ustawić podpory tak, aby znajdowały się w miejscach, w których mają być przyspawane.
Patrz rysunek poniżej.

Montaż podpór
-

Odtłuścić wszystkie spawane powierzchnie.

-

Przyspawać każdą podporę po obu stronach.

-

Usunąć wszelkie podpory pomocnicze i zakotwiczyć właściwe podpory
w podłodze.
Przenośnik powinien być zakotwiczony tak, aby mógł wytrzymać pracę przy obciążeniu.

-

Przyciąć zbędne końcówki podpór i oszlifować ostre krawędzie.

-

Na miejsca do tego przeznaczone zamocować dostarczone zaślepki

Spawanie
Ponieważ temperatura ma niekorzystny wpływ na metal, należy podczas spawania uważać, aby
nie przegrzewać stali.
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Podczas spawania elementów ze stali nierdzewnej należy pamiętać, że zarówno metal rodzimy
jak i spoiwo powinny być równie odporne na korozję. Spoiwo, zatem powinno być maksymalnie
zbliżone pod względem zawartości stopu
do metalu rodzimego.
Należy unikać spawania dwóch różnych materiałów, ze względu na ryzyko powstawania pęknięć
włosowatych, zmniejszoną odporność spawu na działanie sił oraz skłonności do korozji
(powstawania zjawiska korozji elektrochemicznej).
Powierzchnie spawane powinny być odtłuszczone przy użyciu acetonu
(lub podobnego
rozpuszczalnika) tuż przed przystąpieniem do spawania. Spawane powierzchni powinny być
odtłuszczone na odległość co najmniej
60 mm od miejsca spawania.
Do spawania łukowego zaleca się używanie następujących elektrod:
-

OK 4800 dla stali specjalnej (żeby uniknąć przegrzewania, rozmiar elektrody powinien
wynosić przynajmniej 2,0 mm)

-

OK 4800 dla stali miękkiej

-

OK 6130 dla stali nierdzewnej

-

OK 6330 dla stali kwasoodpornej

-

OK 6881 dla różnych stali, od kwasoodpornej po miękką.

Zalecane rozmiary elektrod to 2,0 do 3,25 mm, w zależności od miejsca spawania.
Rozruch i uruchomienie
Zawsze przed odbiorem należy sprawdzić kompletność dostawy.
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zawsze należy przeprowadzić kontrolę pracy wg
wymienionych poniżej wytycznych oraz dokonać rozruchu próbnego urządzenia.
Kontrola kierunku obrotów w napędzie
W pracy ręcznej przełącznik wyboru pracy należy na krótko włączyć i zaraz wyłączyć; prawidłowy
kierunek obrotów musi być zgodny ze strzałką kierunku obrotów znajdująca się na silniku; przy
prawidłowym kierunku obrotów spirala wynosząca pracuje w kierunku wyrzutu części stałych.
Przy nieprawidłowym kierunku obrotów natychmiast wyłączyć przełącznik wyboru pracy
i wyłącznik główny/sieciowy w szafie sterowniczej. Zamiana doprowadzeń kabli zasilających
w skrzynce zaciskowej powinna zostać przeprowadzona przez uprawnionego elektryka. Po
zamianie należy powtórzyć kontrolę kierunku obrotów.
Kontrolę pracy urządzeń w opcjach dodatkowych należy przeprowadzić
napełnionym wodą użytkową.

w urządzeniu

Rozruch próbny należy przeprowadzić przed pierwszym uruchomieniem urządzenia jak również
po serwisowaniu i wszelkich modernizacjach oraz
po postoju urządzenia dłuższym niż ok. 3
miesiące.
Rozruch próbny należy wstrzymać, gdy pojawią się anormalne hałasy, drgania,
za wysoki
pobór prądu lub przegrzanie silnika i napędu.
Rozruch próbny prowadzony jest w trybie pracy ręcznej urządzenia.
Kolejność czynności przy rozruchu próbnym powinna wyglądać następująco:
- skontrolować stan oleju, w przypadku niskiego poziomu uzupełnić go
- otworzyć zawór zamykający dla przewodu wody użytkowej (w przypadku opcji dodatkowej z
płuczką)
- ustawić wyłącznik główny/sieciowy w pozycji „włącz“ i przełącznik wyboru pracy w pozycji
„praca ręczna“
- upoważniony elektryk musi porównać prąd pobierany przez silnik z prądem znamionowym
na tabliczce znamionowej silnika
- urządzenie pozostawić w trybie pracy na ok. 30 min.
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-

należy kontrolować temperaturę silnika i napędu przy pomocy termometru kontaktowego
i porównać z podanymi niżej wartościami:
o
wartość graniczna silnika
60 C
o
wartość graniczna napędu
60 C
- zakończyć rozruch próbny poprzez ustawienie przełącznika wyboru pracy w pozycji
„wyłącz“
Po zakończeniu rozruchu próbnego:
- ustawić wszystkie przełączniki w pozycji „praca automatyczna“
- ustawić wyłącznik miejscowy w pozycji „czekaj“
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zawsze przeprowadzić kontrolę pracy
wymienionych wyżej elementów urządzenia oraz rozruch próbny.
Uruchomienie należy prowadzić w trybie pracy automatycznej. Combi samoczynnie startuje
w odpowiednich interwałach czasowych. Interwały czasowe uzależnione są od poziomów pracy
ustawionych przez upoważniony przez dostawcę serwis w porozumieniu z użytkownikiem. Z
reguły są 4 lub 5 poziomów pracy. W pierwszym poziom ilości ścieków napływających jest zbyt
niski,
aby załączyło się sito. Jest to poziom wyłączania sita (oznaczony I lub A).
Przy
drugim poziomie pracy następuje załączenie sita. Jeśli poziom ścieków opadnie, urządzenie znów
wraca do pracy na poziomie pierwszym. Poziom drugi nazywany jest poziomem załączania sita
(oznaczony II lub B). Jeżeli poziom ścieków podwyższa się urządzenie wchodzi na poziom pracy
trzeci i na tym poziomie urządzenie przechodzi do pracy ciągłej (oznaczony jako III lub C).
Przy
przekroczeniu najwyższego ustalonego poziomu urządzenie przechodzi
w tryb awaryjny
(oznaczony jako IV lub D/ lub V lub E). Przenośnik zgarniający piasek jest sterowany na
podstawie sumowania cofającego.
Po osiągnięciu ustalonej wartości następuje załączenie napędu przenośnika zgarniającego piasek
i po obniżeniu poziomu, również w ustawionym uprzednio czasie ciągłym, znowu zostaje
wyłączony. Napęd przenośnika wynoszącego piasek włącza się równolegle do napędu
przenośnika zgarniającego piasek.
Nigdy nie wolno dotykać włączonego urządzenia, jego części będących
w ruchu,
pokryw oraz elementów będących pod napięciem. Napęd może nagle się załączyć !
2.4.

Płuczka piasku

Płuczka Piasku jest zbiornikiem o ścianach pionowych, ukośnych
i
zaokrąglonych, łączącym w sobie funkcje dwóch niezależnych urządzeń: jednostki mieszającej
oraz przenośnika, wyposażonych w dwa niezależne napędy. W zbiorniku zamontowane są rury
doprowadzające wodę płuczącą, odprowadzające wodę popłuczną, przelew i odprowadzenie
osadu. Wlot i wylot wody są kontrolowane przez elektrozawór lub zawory kulowe z napędem
elektrycznym. Rura przelewowa jest otwarta – bez armatury, rura spustu osadu jest zamknięta.
Piasek jest wprowadzany poprzez wlot połączony
z odprowadzeniem piasku z
przenośnika piasku.
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Poziom hałasu
Równoważny poziom dźwięku A hałasu dla wypełnionego urządzenia (wypełnienie
w granicach 50-60%), podczas normalnej pracy, powinien być mniejszy
od 70 dB.
Montaż
W celu zapobieżenia uszkodzeniom sprzętu oraz zapewnienia bezpieczeństwa personelu należy
dokładnie przestrzegać kolejności montażu, jaką podaje instrukcja.
Kontrola i przygotowania
Po otrzymaniu zamówionego urządzenia należy natychmiast sprawdzić kompletność dostawy i
ewentualne uszkodzenia. W przypadku niekompletnej przesyłki lub uszkodzonej należy wpisać
uwagę na liście przewozowym i również natychmiast zawiadomić dostawcę urządzenia.
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy wykonać następujące czynności:
• Fundament musi być wystarczająco solidny, aby zaabsorbować wibracje (zaleca się
fundament odpowiedni, co najmniej do 2-krotnej wagi urządzenia). Fundament musi tworzyć
stałą i sztywną podstawę do podparcia urządzenia.
• Przed instalacją urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie wymiary
są zgodne z
rysunkami dołączonymi do instrukcji.
• Należy upewnić się, czy wloty i wyloty do urządzenia odpowiadają wlotom/wylotom
w przenośniku.
• Ustawić urządzenie w miejscu przeznaczenia.

Montaż spirali
Czasami dostarczane spirale są nieco dłuższe niż potrzeba. W takim przypadku muszą one
zostać przycięte do odpowiedniej długości według rysunku. Spirala musi zostać ucięta pod kątem
prostym do osi. Po przycięciu należy wyrównać i oszlifować krawędzie.
Jeżeli spirala nie wymaga przycinania przejść do następnych punktów:
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•Odkręcić pokrywę koryta.
•Odcinek spirali z dyskiem sprzęgającym należy umieścić od strony napędu.
•Założyć osłonę rynny.
Mocowanie napędów
Dostarczany napęd jest gotowy do zamontowania na płuczce piasku. W przypadku przenośnika,
który ma działać na pewnej wysokości, zamocowanie silnika
jest najłatwiejsze, gdy
przenośnik znajduje się ziemi
•Zdjąć zabezpieczenia transportowe z wału napędowego spirali.
•Usunąć taśmę i kliny zabezpieczające wał napędowy.
•Zdjąć osłonę wentylatora tak, aby wał napędowy można było obrócić poprzez obracanie
wentylatora.
•Obrócić wałem tak, aby klin znalazł się w odpowiedniej pozycji w stosunku
napędowego spirali, a następnie nałożyć przekładnię na wał napędowy.

do wału

•Przykręcić przekładnię do przeznaczonego w tym celu kołnierza.
•Na wał napędowy spirali założyć śrubę blokującą z podkładką sprężystą
i podkładką
dystansową w celu zabezpieczenia wału w przekładni.
Po dokładnym zamocowaniu
wału spirali należy dokręcić śrubę blokującą według podanych w punkcie 4.2.2 wartości
nastawnych momentu obrotowego.

Mocowanie przekładni do kołnierza montażowego
Uwaga! Żeby wkręcić śrubę blokującą na wał przekładni, należy docisnąć spiralę do
zespołu silnika.
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. Przykręcanie silnika do wału napędowego.
•Założyć osłonę wentylatora.
•Upewnić się czy korek odpowietrznika, korek spustowy i korek poziomu oleju są w
prawidłowych pozycjach
•Sprawdź poziom oleju
Mocowanie dławnicy (dla napędów z dławnicą)
•Dokręcić śruby dociskowe tak, aby szczelina pomiędzy dławnicą, a uszczelką wynosiła około
7 mm. Dokręcać śruby na przemian sprawdzając
czy szczelina we wszystkich
punktach jest jednakowa.
•Wypełnić komorę dławnicy smarem
•Pchnąć uszczelnienie labiryntowe na wał napędu (wewnątrz koryta) tak blisko dławnicy jak to
tylko możliwe.

pressure screw

Dokręcanie śrub dociskowych. Pressure screw – śruba dociskowa.
Montaż podpór
•Podnieść przenośnik do pozycji, w której będzie miał pracować. Zabezpieczyć koryto za
pomocą pasów w miejscach, w których staną podpory. Jeśli odległość pomiędzy
poszczególnymi punktami podparcia koryta jest zbyt duża, może ulec ono uszkodzeniu
Ustawić podpory tak, aby znajdowały się w miejscach, w których mają być przyspawane.
Patrz rysunek poniżej.
•Odtłuścić wszystkie spawane powierzchnie.
•Przyspawać każdą podporę po obu stronach.
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weld

weld

Montaż podpór. Weld – spaw.
•Usunąć wszelkie podpory pomocnicze i zakotwiczyć właściwe podpory
w podłodze.
Przenośnik powinien być zakotwiczony tak, aby mógł wytrzymać pracę przy obciążeniu.
Łączenie płuczki piasku z przenośnikiem
•Przenośniki powinny być sprzęgnięte za pomocą kołnierza mocującego i przy użyciu
dostarczonych śrub, podkładek i nakrętek.. Należy upewnić się czy taśma uszczelniająca
została prawidłowo założona w przypadku bezpośredniego styku kołnierzy.
Rozruch
Przed właściwym użyciem urządzenia należy go dokładnie przetestować oraz sprawdzić czy
nigdzie nie przecieka.
• Należy dokonać podłączeń według instrukcji dostarczonej wraz
z urządzeniem
• Podczas montażu przenośnika należy zwrócić uwagę na to, aby wyłączniki bezpieczeństwa
były w odpowiednich miejscach, zgodnie z lokalnymi wymogami bezpieczeństwa.
• Należy włączyć silnik i sprawdzić czy spirale obracają się we właściwym kierunku. Kierunek
obrotu spirali zależny będzie od tego czy jest on prawo-czy lewoskrętny.
• Materiał powinien zawsze być przenoszony w kierunku wylotu.
• Uruchomić przenośnik z materiałem i sprawdzić czy komora dławnicy
Jeśli przeciek jest duży, należy dokręcić śruby dociskowe.
2.5.

nie przecieka.

Stacja zlewna

Stacja mierzy i kontroluje parametry oraz ilość dostarczonych ścieków, zabezpieczając przed
przekroczeniem
założonych
wartości
(zgodnych
z
przyjętymi
normami).
Odbiór ścieków rozpoczyna się przez podłączenie węża samochodu asenizacyjnego do układu
odbioru ścieków za pomocą złącza . Przewoźnik wyposażony w identyfikatory transponderowe
dokonuje swojej identyfikacji, następuje otwarcie zasuwy i wlot ścieków. Ścieki następnie
przepływają przez czujnik przepływomierza i moduł pomiarowy , w których odbywa się pomiar
odczynu pH, konduktancji K, temperatury T. Kontakt ze ściekami odbywa się
w kapsule
osłoniętej osłoną metalową, ażurową od strony ścieków, która zabezpiecza sondy przed
uszkodzeniem i zamuleniem. W przypadku, gdy parametry mierzonego ścieku nie mieszczą się
we właściwych (określonych przedziałach wartości), zasuwa zostanie automatycznie zamknięta, a
odbiór ścieków przerwany.
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Po zakończeniu odbioru ścieków od danego dostawcy, zostaje automatycznie zamknięta zasuwa,
natomiast otwierają się zawory w kolektorach płuczących, następuje przepłukanie układu wodą i
tym samym przygotowane do następnego odbioru ścieków.
Pracą całego układu ścieków zarządza panel sterujący wyposażony w komputer, drukarkę i
czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców. Po każdorazowym zlewie ścieków można
wydrukować raport dostawy zawierający:
1. Nr dostawcy
2. Daty i godziny
3. Ilość dostarczonych ścieków w danym dniu ogółem
4. Ilość obecnie dostarczonych ścieków
5. Wartość pH, konduktancji i temperatury
6. Nr pobranej próbki ( w przypadku zastosowania UAP )
7. Kontyngentu ustalonej ilości ścieków dla danego klienta
Karta pamięci PCMCIA w komputerze stacji zlewczej STZ rejestruje w wybranym okresie dane o
ok. 10370 dostawach tzn. nazwy klientów, ilość oddanych ścieków oraz ich parametry pH,
konduktancja (zasolenie) mS, temperaturę T. Sterownik może współpracować z komputerem
głównym oczyszczalni przy pomocy protokołu MODBUS łączem RS 485.
Taka konfiguracja urządzeń zapewnia wysoką skuteczność przy niskich kosztach eksploatacji.
Nasze urządzenia spełniają wszystkie wymogi ekologiczne i nie wymagają strefy ochronnej. Na
życzenie klientów stację możemy wyposażyć w piaskownik, kratę, sito, prasę do skratek, itp.
Stacja zlewcza może pracować w systemie automatycznym (bezobsługowym), urządzenia stacji
mogą być na życzenie klienta montowane w różnego rodzaju ogrzewanych kontenerach
2.6.

Prasopłuczka skratek

Opis praso-płuczki
Praso-Płuczka składa się z następujących podstawowych części: Układ napędowy, śruba
transportowa oraz obudowa wraz ze strefą płukania i strefą prasowania. Pomiędzy układem
napędowym a śrubą transportową znajduje się łożysko osiowe. Strefa płukania i strefa
prasowania przykryte są usuwalną pokrywą.
Nie ma połączenia wody do mycia i płukania na żadnej ze stron. Są jednak dwa odpływy wody
popłucznej, po jednym z każdej ze stron koryta.
Podłącz odpowiedni odpływ a drugi zakorkuj dołączonym korkiem plastikowym. Rama wokół
otworu wlotowego umożliwia zainstalowanie dodatkowego sprzętu
Funkcja praso-płuczki
Praso-Płuczka Skratek jest zaprojektowana i skonstruowana do mycia, odwadniania oraz
transportu materiału oddzielonego (skratki) od drobnych skratek spotykanych w oczyszczalniach
ścieków
Skratki są deponowane w otworze wlotowym a następnie transportowane poprzez śrubę do strefy
płukania gdzie rozpuszczalny materiał organiczny jest wymywany. Umyty materiał jest następnie
przekazywany dalej do strefy prasowania gdzie następuje jego zbicie i odwodnienie przed
końcowym transportem do kontenera lub jednostki pakującej poprzez instalację rurową.
Instalacja
Następujące części dołączone są do standardowej dostawy:
• Praso-płuczka.
• 1 instrukcja instalacji i obsługi
• 1 korek plastikowy dla wody popłucznej.
• 1 wkład smarujący do łożyska osiowego.
• 2 zawory elektromagnetyczne.
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• 2 zawory kulowe.
Instrukcje
Ułóż praso-płuczkę w odpowiedniej pozycji i przymocuj ją do podłogi, sposób przymocowania
przebiega jak w urządzeniu typu COMBI
Podłącz rurę dla wody popłucznej do koryta po wybranej stronie, a drugą uszczelnij używając
plastikowego korka. Rura odprowadzająca wodę popłuczną powinna być zainstalowana pod
kątem do praso-płuczki tak aby uniknąć sedymentacji w rurze.
Podłącz wodę do odpowiednich zaworów. Podłącz z jednej strony i nie zapomnij połączyć węży
pod pokrywą do wybranej strony. Wymagane ciśnienie to 4-6 bar. W przypadku ciśnienia
wyższego należy zastosować reduktor ciśnienia
(nie zawarty w dostawie) .
Wkład smarujący jest podłączony do łożyska osiowego. Ustaw wkład na 12 miesięcy poprzez
przekręcenie śruby znajdującej się na samej górze.
Otwór wlotowy musi być całkowicie uszczelniony używając zbiornika zsypowego aby uniemożliwić
dostęp do części ruchomych.
Instalacja rurowa jest podłączona do odpływu przy pomocy przyśrubowanego kołnierza. Sprawdź
czy rotacja śruby umożliwia transport materiału w kierunku ujścia/ instalacji rurowej.
Przed demontażem odłącz wszelkie połaczenia elektryczne i wyczyść praso-płuczkę. Rozmontuj
połączenia rurowe.
Rozruch
Podstawowe ustawienia
Aby podtrzymać stałą i wysoką zawartość suchej masy należy wiedzieć ile skratek znajduje się w
otworze wlotowym (wartość ta powinna być taka sama przed każdym rozruchem praso-płuczki).
W celu zainstalowania praso-płuczki rozpocznij od następujących ustawień:
1. Silnik zaczyna pracę a zawór wody płuczącej otwiera się. (początkowa wartość to 60s).
2. Podczas gdy zawór wody płuczącej jest otwarty silnik pracuje w cyklu
włączony/wyłączony (on/off) (wartości początkowe on/off to 10/5s)
3. Silnik kontynuuje pracę przez następne 45s, po czym zawór wody płuczącej zamyka się.
Zawór wody czyszczącej otwiera się w tym samym momencie i pozostaje otwarty przez
15s.
Powyższe wartości należy traktować jako odnośniki. Wszystkie parametry
są ustawialne tak
więc metoda prób i błędów będzie niezbędna do osiągnięcia optymalnych wymaganych ustawień.
Ustawienie praso-płuczki jest procesem powolnym. Dla tego więc należy zmieniać tylko jeden z
parametrów podczas danej próby regulacji, i, w zależności od uzyskanego wyniku, dokonywać
dalszych zmian.
Proponujemy zainstalowanie zabezpieczenia momentu obrotowego typ Emotron M20 w celu
zwiększenia bezpieczeństwa jak również optymalizacji zawartości suchej masy.
Awarie oraz/lub problemy z działaniem urządzenia są najczęściej spowodowane właściwościami i
składem skratek, które należy spłukać i odwodnić.
2.7.

Prasa taśmowa

Opis działania
Osad jest doprowadzany bezpośrednio do strefy grawitacyjnej prasy i tutaj odpływa z osadu
największa
ilość odcieku. W tej części osad powinien zostać uformowany w sposób
zapewniający równomierny rozkład na całej szerokości taśmy w dalszym procesie odwadniania.
Boczne ścianki zapobiegają wypływaniu osadu na boki , poza szerokość taśmy.
Strefa klinowa jest pierwszym stopniem ciśnieniowym.
Kolejny stopień ciśnieniowy tworzą wałki których usytuowanie przypomina literę “S”; na skutek
napięcia taśm, zostaje wytworzone pomiędzy taśmami ciśnienie wprost proporcjonalne do siły
napinającej i odwrotnie proporcjonalne do średnicy wałka . Średnice kolejnych wałków maleją w
miarę przesuwu taśmy i siła wyciskająca odciek z osadu rośnie osiągając swoje maksimum na
ostatnim wałku.
Ostatecznie, wyciśnięty “placek” osadu zostaje usunięty przez zgarniacze
do transportera .
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Strefa grawitacyjna
W strefie grawitacyjnej , gdzie jest najwięcej odcieku , następuje odprowadzenie odcieku , który
już się wydzielił z osadu. W tej strefie następuje uformowanie osadu tak, by nie wychodził poza
szerokość taśmy w dalszym procesie.
W celu wywołania flokulacji , są niezbędne substancje zwane polielektrolitami .
Grawitacyjne odwadnianie jest wspomagane przez 1 rząd “szykan”, które powodują odwracanie
osadu I torują drogę dla odpływu odcieku z osadu poprzez tkaninę taśmy.
Strefa klinowa
Strefa klinowa jest pierwszym etapem odwadniania ciśnieniowego I powstaje poprzez zbliżanie się
do siebie taśmy zewnętrznej I wewnętrznej, które przemieszają się w tym samym kierunku .
Utworzenie jednorodnego placka osadu pomiędzy taśmami jest możliwe, ponieważ długość części
zewnętrznej jest większa od wewnętrznej.
Sekcja odwadniania niskociśnieniowego
W tej strefie wzrasta ciśnienie w placku osadu. Odciek wycieka poprze taśmy owinięte wokół
specjalnie wykonanego wałka o ok. 70 % wolnej powierzchni
( dla zapewnienia odcieku ).
W strefie ciśnieniowej, placek osadu uformowany w klin. To tutaj zachodzi wyciskanie odcieku z
osadu.
Osad zaklinowany pomiędzy taśmami przechodzi przez kolejne wałki, których średnica się
stopniowo zmniejsza .
Efektywny nacisk rośnie w kierunku przesuwu taśmy zgodnie ze wzorem :

Naciąg taśmy ( N/mm)
Ciśnienie p (N/mm²) =

Średnica wałka ( mm)

Konstrukcja ramy, wałków I łożysk pozwala uzyskać ciśnienie w strefie ciśnieniowej aż do 1.2 bar
i to sposób liniowy. Jest to możliwe przy max. naciągu taśmy 1.5 N/mm.
Instalacja
Korzystnie jest dysponować ruchomym dźwigiem dla przemieszczenia prasy .
Prasę należy wypoziomować I zakotwiczyć zgodnie z rysunkami montażowymi.
Instalacja urządzeń peryferyjnych
Instalację tych urządzeń należy wykonać zgodnie z dokumentacją ich producentów .
Przygotowanie i sprawdzenie
Sprawdzenie funkcjonowania urządzeń jest ostatecznym sprawdzianem poprawności montażu i
składa się z części :
Mechaniczne
•
•
•
•
•

Należy usunąć wszystkie narzędzia , dźwigi , wciągarki
Upewnić się , że wszystkie mocowania, kołki , kotwy są wykonane
solidnie i należycie spełniają swoją funkcję .
Sprawdź wszystkie zabezpieczenia
Sprawdź poziom oleju we wszystkich podzespołach
Sprawdź czy powłoki malarskie nie noszą śladów uszkodzeń

Elektrycznej
•

Upewnij się, że wyposażenie elektryczne zostało zamontowane
prawidłowo, zgodnie z wszelkimi wymogami .
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Media
Zasilanie:
•
•

Mieszka pneumatycznego: max 3 bar
Wody przemysłowej lub pitnej (max. 100 my, max. 100 ppm)

Test Funkcjonalny
Test funkcjonowania należy przeprowadzić przed zakończeniem robot montażowych. Należy się
skontaktować z lokalnym serwisem.
Dokręcanie śrub
Napięcie wstepne (kN)
Klasa (Wst.-Nr.)
Gwint

A4-50

Moment (Nm)

5.6

8.8

A4-70

M10

11

22

7,5

15

M12

16

32

11

M16

28

60

M20

44

M24

C3-80
1.4057.05

5.6

8.8

-

18

38

13

29

-

21

-

35

65

21

50

-

20

42

60

75

160

53

115

160

94

31

66

94

145

315

105

220

315

64

136

44

53

136

255

545

180

210

545

M30

101

215

71

84

215

505

1080

355

420

1080

M36

147

314

103

123

314

885

1890

620

735

1890

M42

202

430

-

-

430

1420

3020

-

-

3020

M48

265

566

-

-

566

2130

4530

-

-

4530

Stacja Polielektrolitu
Stacja polielektrolitu dostarczona z prasą nie wymaga przymocowania
urządzenie posiadające samonośną konstrukcję
Instrukcja podłączenie stacji polielektrolitu zostanie dostarczona wraz
2.8.

A4-50

A4-70

C3-80
1.4057.05

do podłoża, jest to
z urządzeniem.

Układ higienizacji

W skład układu higienizacji wchodzą :
• Przenośnik do transportu osadu z pod prasy do mieszarki osadu z wapnem
• Przenośnik do transportu wapna z silosu wapna do mieszarki osadu
z wapnem
• Przenośnik do transportu z higienizowanego osadu z wapnem do kontenera na osad
• Mieszarka osadu z wapnem
• Silos na wapno
Montaż całego układu higienizacji polega na prawidłowym połączeniu poszczególnych elementów
w prawidłowo pracujący układ – sprzężony z pracą prasy filtracyjnej
Montaż przenośników polega na podwieszeniu ich do konstrukcji budynku bądź zakotwienie
podpór montażowych do podłoża, podczas produkcji urządzeń przewidziane są oba rozwiązania ,
wybór jednego z nich należy do zamawiającego
Dokładna dokumentacja montażowa jest dostarczana po wyborze jednego
z wariantów
zamocowania
Montaż mieszarki osadu z wapnem jest przewidziany do podłoża i tu należy się wzorować na
poniższym opisie :
Fundament musi być wystarczająco solidny, aby zaabsorbować wibracje (zaleca się fundament
odpowiedni co najmniej do 5-krotnej wagi mieszarki). Fundament musi tworzyć stałą i sztywną
podstawę do przykotwienia mieszarki.
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Wartości momentu obrotowego dla dysku sprzęgającego
M6S 8.8 16x60 fzb (smarowane):
220 Nm
M6S 8.8 20x65 fzb (smarowane):

430 Nm

SR-M6S 16x60 A4 (woskowane):

175 Nm

SR-M6S 20x60 A4 (woskowane):

175 Nm

Wartości momentu obrotowego dla końca wału napędzającego
MC6S 12.9 12x55 (smarowane):

140 Nm

MC6S 12.9 16x70 (smarowane):

340 Nm

MC6S 12.9 20x90 (smarowane):

670 Nm

MC6S 12.9 20x100 (smarowane):

670 Nm

Mocowanie napędu
Dostarczany napęd jest gotowy do zamontowania na mikserze. Zamocowanie silnika jest
najłatwiejsze, gdy urządzenie znajduje się ziemi. Instrukcje dotyczące napędów dostarczane są
razem z napędami. Zdjąć zabezpieczenia transportowe z wału napędowego spirali.
Usunąć taśmę i kliny zabezpieczające wał napędowy.
•

Zdjąć osłonę wentylatora tak, aby wał napędowy można było obrócić poprzez obracanie
wentylatora.

•

Obrócić wałem tak, aby klin znalazł się w odpowiedniej pozycji w stosunku do wału
napędowego spirali, a następnie nałożyć przekładnię na wał napędowy.

•

Przykręcić przekładnię do przeznaczonego w tym celu kołnierza.

Mocowanie przekładni do kołnierza montażowego.
• Na wał napędowy spirali założyć śrubę blokującą z podkładką sprężystą
i podkładką
dystansową w celu zabezpieczenia wału w przekładni.
Po dokładnym zamocowaniu
wału spirali należy dokręcić śrubę blokującą według podanych w rozdziale 4.2.2 wartości
nastawnych momentu obrotowego.
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Uwaga! Żeby założyć śrubę blokującą na wał przekładni, należy docisnąć spiralę do
zespołu silnika.

Przykręcanie silnika do wału napędowego.
• Założyć osłonę wentylatora.
• Upewnić się czy korek odpowietrznika, korek spustowy i korek poziomu oleju są w
prawidłowych pozycjach. Korek odpowietrznika może być dostarczony oddzielnie lub może
wymagać usunięcia przewodu przejściowego.
• Sprawdź poziom oleju.

pressure screw
Dokręcanie śrub dociskowych. Pressure screw – śruba dociskowa.
Dane dotyczące posadowienia silosa na wapno przedstawione zostały na rys. poniżej
2.9.

Dmuchawy

2.9.1.

Montaż dmuchaw

Ustawienie
Wymiary i masę agregatu można odczytać z rysunków i tabel
w załącznikach.
Fundament musi być płaski i poziomy (odchyłki max: 0,5mm na 1 m), wolny
od drgań i
przystosowany do przeniesienia masy urządzenia. Obciążenia dynamiczne nie występują.
Uwaga: Aby ustawić agregat na metalowej ramie fundamentowej, należy się
skontaktować z producentem lub jego przedstawicielem.
Rysunek 5 przedstawia zalecane ustawienie jednego lub większej liczby zestawów Robox w
pomieszczeniu oraz wymiary zalecane ze względu na montaż oraz obsługę urządzeń.
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Uwaga: Minimalne odległości między dwoma urządzeniami lub między agregatem i
ścianą
pokazano na Rys. 5.
kolektor zbiorczy

zawór odcinający

wolna przestrzeń
do obsługi

1000
1000
1000
30

L

Rys. 5
Należy przewidzieć odpowiednie oświetlenie obszaru obsługi (min 300 luxów).
zasilanie
przestrzeń dla wózka widłowego
Drzwi bądź otwór w budynku musi być odpowiedni dla przejazdu wózka widłowego.
Uwaga: Wymiar L musi umożliwiać pracę wózka widłowego podczas ustawiania
agregatu
Przebywanie w obszarze obsługi agregatu podczas jego pracy jest dozwolone.
Ostrzeżenie: Podczas pracy dmuchawy nie wolno przebywać
zaworu bezpieczeństwa.

w rejonie wylotu

Średnica króćca kolektora tłocznego musi być równa średnicy króćca
na tłoczeniu,
zgodnie z rysunkiem 8.1.
Na króćcach kolektora tłocznego zawsze należy instalować zawory odcinające.
Średnica rurociągu tłocznego musi być tak dobrana, aby przeciętna prędkość gazu < 30 m/s.
Zamocowanie
Poniższe instrukcje są przeznaczone dla rozmiarów ES 1-2-3
Transport i montaż należy wykonać zgodnie z par.3 i 4.
Usunąć płytę przednią obudowy dźwiękochłonnej (Rys. 1)
Należy podnieść agregat zgodnie z rys.6.1
Bezwzględnie należy przestrzegać wymiaru L wskazanego w tabeli.

L

1

2

3

4

650

900

1200

1200

Rys.6.1
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Na końcu należy przymocować agregat do podłoża.
Aby zamocować agregat należy otworzyć odpowiedni panel obudowy
płyty podstawy za pomocą 4 kotw, zgodnie z rys. 6.2
Robox

kotwy – 4szt.

1
2
3
4

8 x 71
12 x 112
12 x 112
12 x 112

otwór w podłożu
D
mm
8
12
12
12

i zamocować

L
mm
65
105
105
105

Rys. 6.2
Instalacja w pomieszczeniu
Należy sprawdzić, czy wentylacja spełnia jeden z wymogów zalecanych na rys.8.
3
Przepływ Qa [m /h] jest sumą przepływów na ssaniu dmuchaw, które pracują równocześnie.
3
Przepływ wentylacji Qv [m /h] oblicza się wychodząc z sumy No [kW] mocy silników pracujących
równocześnie:
Qv = 30 x No
Wentylacja naturalna
Cyrkulacja powietrza w budynku jest wywołana ogrzewaniem powietrza.
Całkowita ilość powietrza Qa + Qv wpływa przez tłumik wlotowy.
Całkowita przepływ wentylujący Qv wypływa przez tłumik wylotowy.
Prędkość przepływu przez otwór wentylacyjny musi być < 1 m/s.
tłumik wlotowy

Rys. 8.1
Przykład:

28

3

Dla trzech dmuchaw ES25/1P o wydajności max 250 m /h z silnikiem 11 kW
pracujących w układzie 2+1.
Dane:

3

Qa = 2 x 250 = 500 m /h
3
Qv = 30 x 2 x 11 = 660 m /h
3
3
Q = 500 + 660 = 1160 m /h = 0,322 m /s

Wynik:
2
Sumaryczna powierzchnia otworów wentylacyjnych < 0,322 m .
Realizacja:
Jeden otwór wentylacyjny o wymiarach np. 57 x 57 cm
Wentylacja wymuszona
Cyrkulacja powietrza jest wymuszana przez wentylator elektryczny.
Całkowita ilość powietrza Qa + Qv wpływa przez tłumik wlotowy.
Całkowita przepływ wentylujący Qv jest wymuszany przez wentylator do tłumika wylotowego.
Prędkość przepływu przez otwór wentylacyjny musi być < 4 m/s.
tłumik wylotowy

Rys. 8.2
Przykład:
3
Dla trzech dmuchaw ES25/1P o wydajności max 250 m /h z silnikiem 11 kW
pracujących w układzie 2+1.
Dane:

3

Qa = 2 x 250 = 500 m /h
3
Qv = 30 x 2 x 11 = 660 m /h
3
3
Q = 500 + 660 = 1160 m /h = 0,322 m /s

Wynik:
3
Wydajność wentylatora > 660 m /h.
2
Sumaryczna powierzchnia otworów wentylacyjnych < 0,08 m .
Realizacja:
Jeden otwór wentylacyjny o wymiarach np. 29 x 29 cm.
Zasysanie z zewnątrz
Powietrze Qa jest zasysane bezpośrednio z zewnątrz poprzez filtr wlotowy.
Cały przepływ wentylujący Qv wpływa przez tłumik wlotowy.
Cały przepływ wentylujący Qv przechodzi poprzez wentylator na tłumiku wylotowym.
Prędkość przepływu przez otwór wentylacyjny musi być < 4 m/s.
filtr na wlocie
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Rys. 8.3
Przykład:
3
Dla trzech dmuchaw ES25/1P o wydajności max 250 m /h z silnikiem 11 kW
pracujących w układzie 2+1.
Dane:

3

Qa = 2 x 250 = 500 m /h
3
Qv = 30 x 2 x 11 = 660 m /h
3
Q = 660 = 0,183 m /s

Wynik:
3
Wydajność wentylatora > 660 m /h.
2
Sumaryczna powierzchnia otworów wentylacyjnych < 0,045 m .
Realizacja:
Rurociągi
Króćce przyłączeniowe na obiekcie powinny być zgodne z wymiarami podanymi na rysunkach w
tabelach 8.1.
Należy zainstalować podłączenia elastyczne i odpowiednie opaski zaciskowe
na króćce
zgodnie z poniższym rysunkiem.
L

1
200

2
200

3
230

4
230

5
300

kolektor
Rys. 9.1
Ustawić króciec w odległości zgodnej z rys. 9.2

Rys. 9.2
Ulokować złącza elastyczne w ostatecznym położeniu i zacisnąć opaski -rys.9.3
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Rys. 9.3

Ostrzeżenie: W pobliżu złącza elastycznego rurociąg należy podeprzeć.
Połączenia elektryczne
Podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez uprawnionego specjalistę, zgodnie z
regulacjami obowiązującymi w miejscu instalacji oraz zgodnie
z wymogami dostawcy
energii.
Uwaga: Producent, ani jego przedstawiciel nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za
podłączenia elektryczne wykonane niezgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Należy sprawdzić tabliczkę znamionową silnika i wentylatora:
napięcie, pobierany prąd,
częstotliwość i liczbę faz.
Schemat połączeń uzwojeń silnika znajduje się obok jego skrzynki przyłączeniowej, jeżeli go nie
ma, należy go zażądać od producenta silnika.
Kable elektryczne powinny być odpowiednie do prądu znamionowego silnika.
Kable elektryczne należy prowadzić z dala od źródeł ciepła i / lub ostrych krawędzi.
Silnik wentylatora należy podłączyć do włącznika / wyłącznika silnika dmuchawy.
Silnik należy zabezpieczyć automatycznym wyłącznikiem przeciążeniowym.
Przy wejściach kablowych, między linią zasilającą i agregatem należy zainstalować lokalną
skrzynkę sterowniczą z wyłącznikiem bezpieczeństwa. System należy zabezpieczyć odpowiednim
uziemieniem.

Ostrzeżenie: Wyłącznik bezpieczeństwa musi być dla operatora łatwo dostępny.
Uwaga: Typowe schematy podłączeń silnika i wentylatora pokazano
do niniejszej instrukcji.

w załącznikach

Uwaga: Silnik agregatu przeznaczony do sterowania za pomocą przetwornicy
częstotliwości jest zawsze wyposażony w czujniki PTC.
W przypadku konieczności
obniżania prędkości obrotowej poniżej 40% silnik powinien być wyposażony w układ
dodatkowej wentylacji.

Ostrzeżenie: Czynności serwisowe dmuchaw można przeprowadzać wyłącznie po
odłączeniu zasilania elektrycznego.
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2.9.2.

Dmuchawa EFFEPIZETA

Dmuchawy bocznokanałowe typu SCL 40 DH, zostały zaprojektowane oraz wykonane w wersji
kompaktowej, stanowiącej monolit wraz z silnikiem. Dzięki takiej konstrukcji wykonania,
zapewniona jest minimalizacja jej wymiarów oraz łatwość montażu. Zarówno konstrukcja
dmuchawy bocznokanałowej jak również dokładność jej wykonania zapewniają, że części ruchome
i nieruchome dmuchawy nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu, dzięki czemu zjawisko tarcia
jest tu pomijalne, co wydłuża żywotność urządzenia.
Dzięki kompaktowej konstrukcji, zapewnione są także:
 minimalizacja procesu zużycia części,
 całkowita eliminacja konieczności smarowania,
 bardzo prosta obsługa i konserwacja dmuchaw,
 bardzo cicha praca urządzeń,
 płynny przepływ powietrza.
Wyposażenie dmuchawy:
 filtr powietrza
 zawór bezpieczeństwa
 zawór klapowy - zwrotny
 przyłącze elastyczne
3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Obowiązują zasady podane w pkt. ? ST - 00.00
4. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac zgodnie
z pkt. ? ST - 00.00.
5. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. ? ST - 00.00.
6.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynności podczas robót instalacyjnych należy zastosować się do:
1. PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne.
2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy
odbiorze.
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SPIS TREŚCI
KOD CPV

NR

OPIS

STR.

-

ST 0.0

Część ogólnobudowlana

3-4

-

ST 0.1

Wymagania ogólne

5

-

ST 0.2

Przygotowanie placu budowy i urządzeń
pomocniczych oraz organizacja robót
budowlanych

6

-

ST 2

Instalacje elektryczne

7

45315700-5

ST 2.3.1

Tablice zabezpieczeń

8

45311200-2

ST 2.3.2

Instalacja oświetlenia wewnętrznego oraz
gniazd wtykowych

8

45314320-0

ST 2.3.3

Instalacja siły urządzeń wentylacyjnych

8

45311100-1

ST 2.3.4

Instalacja połączeń wyrównawczych

9

45311100-1

ST 2.3.5

Instalacja uziemiająca i odgromowa

9

45312311-0

ST 2.3.6

Oświetlenie zewnętrzne terenu

10

45314300-4

ST 2.3.7

Linie zasilające

10

45312100-8

ST 2.3.8

Awaryjne wyłączenie zasilania

10
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych dla
Inwestycji p.n. „Opracowanie projektu budowlanego OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DLA GMINY
NĘDZA W MIEJSCOWOŚCI CIECHOWICE
Podstawa opracowania:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18
maja

2004r.)

w

sprawie

określenia

metod

i

podstaw

sporządzania

kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia
2 września 2004r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji

technicznych

wykonania

i

odbioru

robót

budowlanych

oraz

programu

funkcjonalno-użytkowego
ROZPORZĄDZENIE

KOMISJI

(WE)

Nr

2151/2003

z

dnia

16

grudnia

2003r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
-

ST 0.0

Część ogólnobudowlana

-

ST 0.1

Wymagania ogólne

1.1.1 Obowiązki Inwestora
Przekazanie

dokumentacji

-

Inwestor

przekazuje

wykonawcy

2

egzemplarze

dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy
Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach
i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu
zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zawiadomienie właściwych organów, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót
dołączając

oświadczenie

kierownika

budowy

i

Inspektora

Nadzoru

Inwestorskiego

o przejęciu obowiązków j.w.
Ze względu na specyfikę obiektu, należy przygotować na czas remontu odpowiednio
zabezpieczone miejsca.
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1.1.2 Obowiązki Wykonawcy
Opracowanie

projektu

zagospodarowania

placu

budowy,

projektu

organizacji

i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na
terenie budowy, Wykonawca

instaluje tymczasowe urządzenia

zabezpieczające

oraz

harmonogram i terminarz wykonania robót – zaakceptowany przez Inwestora
-Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac
budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy
Zabezpieczenie dostawy mediów
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na
zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczególności:
paliwem, olejem, chemikaliami.
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami
C) Możliwością powstania pożaru
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót
budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz
sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego
robót).
Odpowiedzialność

za

wszelkie

zniszczenia

i

uszkodzenia

własności

publicznej

i prywatnej.
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość
zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty,
przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze
konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji.
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Zapewnienie

zatrudnionym

na

budowie

pracownikom

odpowiedniego

zaplecza

socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych
dla zdrowia

1.1.3.Materiały i sprzęt
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją
projektową

i

obowiązującymi

normami,

posiadać

odpowiednie

atesty

i

świadectwa

dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru
Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwą
jakość i przydatność do robót
Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa
i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót
określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu
wymaga akceptacji Inwestora.

1.1.4. Transport
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny
posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do
ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

1.1.5. Wykonywanie robót
Wszystkie

roboty

objęte

kontraktem

powinny

być

wykonane

zgodnie

z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na
budowę

oraz

wymaganiami

technicznymi

dla

poszczególnych

rodzajów

robót

wyszczególnionych w przedmiarze. Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich
rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru
i kontroli robót budowlanych).
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1.1.6. Dokumenty budowy
W

trakcie

realizacji

Kontraktu

Wykonawca

jest

zobowiązany

prowadzić,

przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:
-dziennik budowy
-księgę obmiarów
-dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych
-atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych
-dokumenty pomiarów cech geometrycznych
-protokołów odbiorów robót

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach ,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony
ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo
do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru
inwestorskiego przysługuje także:
przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego
autorowi projektu
osobom

wchodzącym

w

skład

personelu

wykonawczego

–tylko

w

zakresie

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych
wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem
ślepym. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiarów
przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń

1.1.7. Kontrola jakości robót
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałówodpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu
organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz
zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt
organizacji robót powinien zawierać:
•

Terminy i sposób prowadzenia robót

•

Organizację ruchu na budowie

•

Oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP)
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•

Wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę

•

Wykaz środków transportu

•

Wykaz

osób

odpowiedzialnych

za

jakość

i

terminowość

wykonania

poszczególnych robót
•

Wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

•

Opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę
materiałów,

•

sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót

•

Sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:
•

wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości

•

przestrzegać

warunków

transportu

i

przechowywania

materiałów

dla

zachowania odpowiedniej ich jakości
•

określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót

•

prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów

•

wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Badania kontrolne- mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki
potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.1.8. Obmiar robót
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i
wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym.
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych- przed ich
zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione
szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.
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1.1.9. Odbiór robót
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie
ich wartości technicznej.
Odbiór robót zanikających- jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym
procesie realizacji zanikają.
Odbiory częściowe- jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element
całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.
Odbiór końcowy- jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących
w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.
Odbiór ostateczny- (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości
poszczególnych

elementów

robót

w

okresie

gwarancyjnym

oraz

prac

związanych

z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.1.10 Dokumenty do odbioru robót
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje
następujące dokumenty:
• Dokumentację projektową
• Receptury i ustalenia technologiczne
• Dziennik budowy i księgi obmiaru
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
• Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych
• Ocenę stanu faktycznego- sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru
• Sprawozdanie techniczne
• Dokumentację powykonawczą
• Operat kalkulacyjny
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać :
• przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót
• zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót
•

datę rozpoczęcia i zakończenia robót
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1.1.11. Tok postępowania przy odbiorze
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie
przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach
częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze
końcowym.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny
stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót
z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian .
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji
projektowej

w

granicach

tolerancji

i

nie

mających

większego

wpływu

na

cechy

wpływ

na

cechy

eksploatacyjne – dokonuje się odbioru.
W

przypadku

stwierdzenia

większych

odstępstw,

mających

eksploatacyjne- dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.
Jeśli

komisja

stwierdzi,

że

jakość

robót

znacznie

odbiega

od

wymaganej

w dokumentacji projektowej – to roboty te wyłącza z odbioru.
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Roboty

dodatkowe

zaakceptowane

formalnie

w

odpowiednich

protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny
jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują
wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.
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2. Część instalacyjna
2.1 Instalacja elektryczna wewnętrzna (oświetlenia, gniazd wtykowych, połączeń
2.2 Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z montażem instalacji elektrycznych na terenie oczyszczalni ścieków.
Specyfikacja techniczna (ST) – jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robót.

2.2.1 Zakres robót instalacji elektrycznych wewnętrznych.
•

Mechaniczne

wykonanie

otworów

w

ścianach

i

stropach,

wykucie

i

zagipsowanie bruzd dla instalacji
•

Montaż tablic rozdzielczych oraz szaf zasilająco - sterowniczych,

•

Montaż przewodów instalacyjnych i puszek rozdzielczych,

•

Montaż drabinek kablowych,

•

Montaż gniazd i łączników oświetlenia,

•

Montaż opraw oświetleniowych,

•

Montaż skrzynek sterowania miejscowego,

•

Podłączenie napędów technologicznych

•

Wywóz odpadów,

•

Pomiary ciągłości przewodów, izolacji, skuteczności szybkiego wyłączenia

2.2.2 Zakres robót instalacji elektrycznych zewnętrznych
Wykopy z zasypaniem, umocnieniem i wywozem zbędnej ziemi dla kabli oświetlenia
zewnętrznego oraz dla kabla zasilającego
•

Wykopy j.w dla ułożenia bednarki instalacji uziemiającej,

•

Wykonanie podsypki i obsypki kanałów z piasku

•

Montaż uziomu otokowego w czasie wykonywania fundamentów,

•

Montaż instalacji odgromowej,

•

Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami,

•

Wywóz odpadów,

•

Próby sterowania oświetleniem
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2.3.1 Słupowa stacja transformatorowa.
Prefabrykowana stacja transformatorowa z wyposażeniem zgodnym z projektem
ustawiana na przygotowanym podłożu, kable wprowadzać przez prefabrykowane przepusty
kablowe, otok uziemiający podłączyć z uziemieniem stacji według DTR-ki stacji i wskazań
producenta. Układ pomiarowy zgodnie z wymogami Vattenfall.
Zejście

kabli

zabezpieczone

rurami

osłonowymi.

Na

odłączniku

zabudowane

ograniczniki przepięć dla ochrony kabla. Kable SN pojedyncze.

2.3.2 Tablice zabezpieczeń
Obudowy z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, aparatura do montażu na
standardowej szynie TH35, odrutowanie - przewodami miedzianymi giętkimi. Całość
stosowanych wyrobów musi posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na
rynku polskim. Tablice zostaną zainstalowane w wykutej wnęce. Rozdzielnica szafowa RGOS ustawiona przy ścianie na hali, aparatura i montaż j.w.

2.3.3 Szafy zasilająco – sterownicze automatyki
Obudowy z blachy stalowej, aparatura do montażu na standardowej szynie TH35, lub
płycie montażowej odrutowanie - przewodami miedzianymi giętkimi. Całość stosowanych
wyrobów musi posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na rynku
polskim. Szafy o stopni ochrony IP67.

2.3.4 Instalacja oświetlenia wewnętrznego oraz gniazd wtykowych
Przewody – miedziane wielożyłowe przystosowane do układania w tynku, osprzęt –
podtynkowy montowany w puszkach, na zewnątrz sanitariatach, łaźniach i w sanitariatach –
osprzęt szczelny. W budynkach technologicznych zasilane przewodami prowadzonymi
w korytkach instalacyjnych, na uchwytach,
Oprawy ze źródłami jarzeniowymi montowane do sufitu, łączniki jednobiegunowe
i świecznikowe. W korytarzach instalacja schodowa. Gniazda wtykowe „ogólne” podtynkowe.

2.3.5 Instalacja siły urządzeń wentylacyjnych
Przewody – miedziane wielożyłowe przystosowane do układania w tynku oraz na
drabinkach.

Podłączenie

bezpośrednie

do

skrzynek

zasilająco

sterowniczych

central

wentylacyjnych. W budynku technologicznym wentylator rewersyjny sterowany z systemu
DCS oraz z miejsca ze skrzynki sterowania miejscowego.
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2.3.6 Skrzynki sterowania miejscowego
Skrzynki sterowania wykonane z PCV o IP56, mocowane na ścianie lub na stojaku
przy napędzie. Wyposażone w przyciski sterownicze impulsowe, oraz lampkę sygnalizacyjną.
Przycisk awaryjny wyłącz czerwony grzybkowy z blokadą. Skrzynki opisane trwale
wg wykazu urządzeń. Montowane na wysokości 1.3-1.6 m od poziomu obsługi.

2.3.7 Instalacja połączeń wyrównawczych
Główna szyna wyrównawcza montowana w tablicy podtynkowej, przewody giętkie
łączące

elementy

podlegające

połączeniom

wyrównawczym

z

szyną

wyrównawczą

prowadzone bezpośrednio pod tynkiem i na drabinkach kablowych, połączenia miejscowe
przewodami LYgż 2,5 mm2, połączenia lokalnych szyn wyrównawczych montowanych na
drabinkach kablowych przewodami LYgż 16 mm2, szynę uziemić przewodem LYgż 50 mm2.

2.3.8 Instalacja uziemiająca i odgromowa.
Instalację odgromową wykonać w oparciu o pokrycie metalowe budynku. Na dachu
wykonać wypusty z drutu dla zabezpieczenia wystających elementów budynku. Uziom
otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30 x 4

mm układanej w wykopie obok

fundamentu z wyprowadzeniem „marek” po zewnętrznej stronie ławy fundamentowej.
Przewody odprowadzające prowadzone w rurkach z tworzywa sztucznego PCV pod tynkiem
dla biurowca, dla budynków technologicznych bezpośrednio na elewacji, złącza probiercze
montowane w skrzynkach z tworzywa sztucznego, zlicowane z elewacją ściany dla biurowca,
dla technologii na tynku.

2.3.9 Oświetlenie zewnętrzne terenu
Instalację oświetleniową zewnętrzną wykonać w oparciu o oprawy sodowe lub
metalohalogenowe montowane na słupach i ścianach zewnętrznych budynków
Do latarni oświetleniowych, stalowych, mocowanych na fundamencie betonowym,
wyposażonym w złącze zabezpieczające prowadzić kabel miedziany przystosowany do
prowadzenia w ziemi, na podsypce z piasku, wyprowadzony z budynku w przepuście z rury
instalacyjnej, karbowanej giętkiej. Trasę kabla oznaczyć folią niebieską, a następnie zasypać
gruntem rodzimym.
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2.3.10 Linie zasilające.
Wykonać przy zastosowaniu kabli z żyłami miedzianymi w izolacji polwinitowej na
napięcie 20 kV (zasilanie stacji ST-OS) zaś pozostałe kable nn na napięcie 1 kV, prowadzone
w ziemi od stacji transformatorowej do budynków: oraz do latarń oświetleniowych. Wyjścia
kabli oraz wejścia do budynku zabezpieczyć przepustami kablowymi.

2.3.11 Awaryjne wyłączenie zasilania.
Przy drzwiach wyjściowych zamocować przyciski w obudowie koloru czerwonego
z napisem „WYŁĄCZNIK P.POZ.”

2.4

Sprzęt
Wykonawca przystępujący do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mieć

możliwość korzystania z następującego sprzętu:

2.5

•

młot udarowy elektryczny

•

środek transportowy

•

agregat prądotwórczy do 2,5kVA

•

przyrządy testujące i pomiarowe

•

żuraw samochodowy

Transport i składowanie
Transport materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń elektrycznych powinien

odbywać się środkami i urządzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi.
W

czasie

transportu

należy

zabezpieczyć

przemieszczane

przedmioty

w

sposób

zapobiegający ich zniszczeniu.
Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się
w warunkach uniemożliwiających ich zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie się ich
jakości na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

2.6

Wykonanie robót
•

Roboty montażowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami
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•

Roboty ziemne wykonywać w koordynacji z pracami fundamentowymi,
robotami zbrojarskimi i wykonaniem przyłączy. wykopy zewnętrzne należy
wykonać ręcznie

•

usunięcie ziemi z wykopów zewnętrznych

•

wykonanie podsypki i obsypki piaskowej dla ułożonych kabli i rury

•

zasypanie (podsypka, grunt rodzimy) wykopów z ubijaniem warstwami

•

wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość >1km

•

zabudowa tablic rozdzielczych w wykonanych wnękach, wyposażenie ich
odpowiednie napisy informacyjne i ostrzegawcze,

•

prowadzenie kabli i przewodów w tynku po liniach prostych równoległych do
krawędzi ścian i stropów, kolizje

z innymi instalacjami i urządzeniami

wyjaśniać na budowie z Inspektorem Nadzoru.
•

Pozostałe roboty według programu prac opisanego w projekcie

2.7 Kontrola jakości robót
Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszą ST (ewentualne
zamienniki materiałów uzgadniać z Inspektorem Nadzoru i potwierdzać wpisem w dzienniku
budowy), zgłaszać do odbioru roboty ulegające zakryciu. Wykonawca jest zobowiązany do
stałej

i

systematycznej

kontroli

prowadzonych

robót

i zgodności

z

dokumentacją

projektową.

2.8. Jednostka obmiaru
Długość kabli i przewodów - m,
pozostałe elementy – szt.,
wykopy, zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek (m3)

2.9. Badania i pomiary odbiorcze
Norma PN IEC 60364 –6 – 6 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze określa zakres prób odbiorczych. Norma
wymaga, aby każda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom
i próbom, celem sprawdzenia czy zostały spełnione wymagania normy. Do przeprowadzenia
prób

zobowiązany

jest

Wykonawca

(wykonuje

sam

lub

zleca

wykonanie).

Przed
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przystąpieniem do prób wykonujący sprawdzenie powinien zapoznać się z dokumentacją
techniczną i protokołami oględzin i prób cząstkowych wykonanych podczas montażu.

2.9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
przewody prowadzone w tynku
kable prowadzone w ziemi (oświetlenie terenu)
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w

czasie umożliwiającym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

2.9.2 Odbiór końcowy.
Całkowite
stwierdzona

zakończenie

przez

robót

Wykonawcę

oraz

wpisem

gotowość
do

do

dziennika

odbioru
budowy

końcowego
z

będzie

bezzwłocznym

zawiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbiór końcowy dokonuje się
w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
dokumentację powykonawczą – zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt
z naniesionymi zmianami
Specyfikację Techniczną,
Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów
protokóły z przeprowadzonych odbiorów częściowych
atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających
i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
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inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Jeśli komisja powołana do odbioru stwierdzi, że pod względem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Odbiór ostateczny
polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie
dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu

z

uwzględnieniem

zasad

odbioru

ODBIORU

ROBÓT

końcowego.

2.10 Podstawa płatności
Zapisane w dzienniku budowy – m i szt. po odbiorze robót

2.11 Przepisy związane
Roboty montażowe są realizowane zgodnie z:
Opracowaniem
BUDOWLANYCH

część

pt.
D:

„WARUNKI
Roboty

TECHNICZNE
instalacyjne.

WYKONANIA

zeszyt

2

–

I

Instalacje

elektryczne

i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej”.
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru technicznego
(Dz.U. Nr 8 z dnia 25.05.1981r.),
polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi
przedmiotowych instalacji,
warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego
rodzaju robót.

16

