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1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana inwestycji

Budynek wytwórni wina
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Inwestycji jest wybudowanie budynku wytwórni wina wraz z towarzyszącymi
instalacjami.

Inwestor:

Winnica Baniewice Sp. z o. o. Spółka Kom.
74-110 Banie, Baniewice 4

Dane ogólne:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budynku produkcyjnego wytwórni
i wiaty wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z projekt zagospodarowania.
Inwestycja obejmuje rozbudowę zakładu produkcyjnego wytwórni – „Winnicy Baniewice”.
Przedsięwzięcie polega,
zgodnie z uzyskaną Decyzją o
warunkach
zabudowy,
Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i Decyzja o pozwoleniu na budowę na Budowie
obiektu i zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń w celu uruchomienia dodatkowej produkcji wina
przez spółkę Winnica Baniewice na terenie istniejącej wytwórni wina, na działce 110/6.
Zaprojektowano obiekt, w którym wydzielone będą: hala produkcyjne, część sanitarna, techniczna
oraz piwnice dla fermentacji i dojrzewania wina (też w beczkach) oraz wiata (zadaszenie) placu
manewrowego. Kubatura obiektu wyniesie ok. 5220 m2. W obiekcie nie przewiduje się handlowej
powierzchni sprzedażowej. Budynek posadowiono w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania
geologiczne.
1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania i przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem robót ziemnych przy realizacji budynku wytwórni wina.
Specyfikacja Techniczna wchodzi w skład Dokumentacji Projektowej i stanowi jeden z dokumentów
przetargowych przy zleceniu i realizacji robót.
Przedmiot i zakres robót budowlanych
przewidzianych do wykonywania przy realizacji
przedsięwzięcia zgodnie z kodami ze wspólnego słownika zamówień publicznych CPV

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi
w ST-00 Wymagania ogólne.
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Normami branżowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich robót
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

2.

MATERIAŁY- URZĄDZENIA

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające
warunki określone w: — Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). — Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące
stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Wymagania szczegółowe
Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują
jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia.

3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne.
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np:
— równiarki lub spycharki uniwersalne;
— walce statyczne;

STWIOR – ST 01.00 ROBOTY ZIEMNE

Budynek wytwórni wina , 74-110 Banie, Baniewice 115 działka geod. nr 110/6, obręb Baniewice

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża
oraz przylegających do nowej konstrukcji pozostałości zabytkowych murów kościoła.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.
4.

TRANSPORT

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia
lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał
na bieżąco i na własny koszt. Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca)
zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym
na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi
zmianami). Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN- 88/893202.
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót

Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Przed przystąpieniem
do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu
do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych
od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie
może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót.
Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu
przez Wykonawcę:
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- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

-

skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane
przygotowanie terenu pod budowę. Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt
organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót.
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową,
a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien
być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania
wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;
- ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;
-

wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów;

-

niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu;

5.4. Zasady wykonywania wykopów

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska
– Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).
5.5. Odwodnienie wykopów

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może
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zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi z których woda będzie
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu.
5.6. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: — ±15 cm - dla wymiarów wykopów
w planie; — ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; — ± 10 % - dla nachylenia skarp
wykopów;
5.7.

Zagęszczenie dna wykopu

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od podanego.
Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931- 12. W przypadku gdy gruboziarnisty
materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża
według BN64/8931-02. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%.

5.8.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed
rozłożeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża
Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

5.9.

Podsypki

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki:
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- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych
w nim robót;

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i śmieci;

-

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
· 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
· 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,97
wg próby normalnej Proctora;

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST-00.00." Wymagania ogólne".
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich
zakończeniu powinny obejmować:

- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;
- kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;
- sprawdzenie przygotowania terenu;
- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;
- sprawdzenie wymiarów wykopów;
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;
- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy
7. OBMIAR ROBÓT
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania Ogólne".

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów
8.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót jest potwierdzeniem, że roboty wykonane zostały zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST
dały wyniki pozytywne.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi częściowemu,
b) odbiorowi końcowemu.
8.1. Odbiór częściowy
Ogólne wymagania dotyczące odbioru częściowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
8.2. Odbiór końcowy
Ogólne wymagania dotyczące odbioru końcowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
8.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru końcowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
w tym dokumenty które Wykonawca jest zobowiązany przygotować.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00- „Wymagania ogólne"
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" punkt 9.
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, w stanie
rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje:
-

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-

oznakowanie robót;

-

wyznaczenie zarysu wykopu;

-

wykonanie umocnienia ścian elementami do umocnienia ścian wykopów wraz z elementami
usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem;

-

odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwożenia mas ziemnych;

-

odwodnienie wykopu;

-

utrzymanie wykopu;

-

przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru;

-

oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;

10. PRZEPISY POWIĄZANE.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
późniejszymi zmianami)
Opracował:
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1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana inwestycji

Budynek wytwórni wina
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Inwestycji jest wybudowanie budynku wytwórni wina wraz z towarzyszącymi
instalacjami.

Inwestor:

Winnica Baniewice Sp. z o. o. Spółka Kom.
74-110 Banie, Baniewice 4

Dane ogólne:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budynku produkcyjnego wytwórni
i wiaty wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z projekt zagospodarowania.
Inwestycja obejmuje rozbudowę zakładu produkcyjnego wytwórni – „Winnicy Baniewice”.
Przedsięwzięcie polega,
zgodnie z uzyskaną Decyzją o
warunkach
zabudowy,
Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i Decyzja o pozwoleniu na budowę na Budowie
obiektu i zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń w celu uruchomienia dodatkowej produkcji wina
przez spółkę Winnica Baniewice na terenie istniejącej wytwórni wina, na działce 110/6.
Zaprojektowano obiekt, w którym wydzielone będą: hala produkcyjne, część sanitarna, techniczna
oraz piwnice dla fermentacji i dojrzewania wina (też w beczkach) oraz wiata (zadaszenie) placu
manewrowego. Kubatura obiektu wyniesie ok. 5220 m2. W obiekcie nie przewiduje się handlowej
powierzchni sprzedażowej. Budynek posadowiono w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania
geologiczne.
1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania i przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem robót żelbetowych i betonowych przy realizacji budynku wytwórni wina.
Specyfikacja Techniczna wchodzi w skład Dokumentacji Projektowej i stanowi jeden z dokumentów
przetargowych przy zleceniu i realizacji robót.
Przedmiot i zakres robót budowlanych
przewidzianych do wykonywania przy realizacji
przedsięwzięcia zgodnie z kodami ze wspólnego słownika zamówień publicznych CPV

1.4. Zakres robót objęty SST
Zakres robót objęty SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych i betonowych
przy budynku wytwórni wina.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót żelbetowych i betowych
wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących:
1.3.1. montaż i rozbieranie szalunków
1.3.2. zbrojenie konstrukcji żelbetowych
1.3.3. betonowanie konstrukcji żelbetowych i betonowych
1.3.5.izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych bitumicznym preparatem powłokowym
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczna)
przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych:

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi
w ST-00 Wymagania ogólne.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Normami branżowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
1.5.1. beton – stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody

1.5.2. beton zbrojony lub żelbet - materiał powstały z połączenia betonu i stali,
Ilość stali w konstrukcjach żelbetowych jest niewielka i na ogół nie przekracza 5% ich całkowitej
objętości. Z tego względu zarówno konstrukcje betonowe, jak i żelbetowe określa się w praktyce jedną
nazwą - konstrukcje z betonu.
1.5.3. Cement – miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody
zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu,
1.5.4. Deskowanie, szalowanie – konstrukcja tymczasowa, pozwalająca uzyskać wyrób w żądanym
kształcie z materiału wylewanego na placu budowy,
1.5.5. Konstrukcje z betonu – to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach żelbetowych.

1.5.6. Konstrukcje żelbetowe – składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali
zwykłej zbrojeniowej.
Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w tych konstrukcjach i stanowią
monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające, a beton naprężenia ściskające. Ponadto
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beton nadaje konstrukcjom określony kształt, zapewnia im odpowiednią sztywność oraz chroni stal
przed szkodliwymi wpływami środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a także przed działaniem
wysokiej temperatury, np. podczas pożaru.

1.5.7. Konstrukcje monolityczne z betonu – realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki
betonowej. Na ich wykonanie składają się na ogół następujące czynności:
-ustawienie deskowania konstrukcji,
-przygotowanie i montaż zbrojenia,
-przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej,
-pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości.
Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie jej
elementy stanowią
jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną.\
1.5.8. Kruszywo – obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów
neutralnych ;
1.5.9. Wykop fundamentowy – wykop, w którym są wykonywane podbudowy obiektów
budowlanych,
1.5.10. Zbrojenie – pręty, tkaniny, włókna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia
określonych sił,

1.5.11. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodna z projektem
konstrukcji. Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w praktyce.
Pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i
strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym stopniu
zbrojenia i niskiej klasie betonu. Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje
się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i
dynamicznym, w konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub
cieczy oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem
zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozją. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b należy wykonywać
uchwyty montażowe elementów prefabrykowanych.
Pręty ze stali klasy A-II gatunku St50B stosuje się jako zbrojenie nośne. Nie należy ich jednak
stosować w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych. Nie nadają się do
spawania łukowego i zgrzewania punktowego.
Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących
pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej temperaturze, narażonych
na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, gwałtowne działanie ciśnienia powietrza
(podmuch) oraz pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia
konstrukcji przed korozją.
STWIOR – ST 02.00 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE

Budynek wytwórni wina , 74-110 Banie, Baniewice 115 działka geod. nr 110/6, obręb Baniewice

Pręty ze stali klasy A-II gatunku 20G2Y-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach
żelbetowych.
Dopuszcza się używanie tej stali w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie
zmiennym.
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
B - 00.00 „Wymagania ogólne”.
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich robót
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
2.

MATERIAŁY- URZĄDZENIA

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające
warunki określone w: — Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). — Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące
stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Wymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:
2.2.1. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte
pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób
nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania.
Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i
gatunków.
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy.
Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali
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zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg szablonu
wykonanego na podstawie marki.
2.2.2. Mieszanka betonowa
Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą: kruszywo mineralne
o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie dodatki mineralne
(udział w mieszance przekraczający 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udział do 5% masy
cementu)
2.2.3. Kruszywo mineralne
Do wykonania mieszanek stosować kruszywa łamane i naturalne odpowiadające normą PN-B-06712
i PN-B-06714.
Kruszywo może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane.
Rozróżnia się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:
-piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy0-2 mm),
-żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16; 31,5
lub 63 mm),
-mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków.
W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm,
grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na odmiany I i II, zależnie od zawartości grudek
gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał
magmowych i metamorficznych oraz gatunki 1 i 2, zależnie od zawartości poszczególnych frakcji
w kruszywie. Marki 10, 20,30, 50, zależnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu.
Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o określonym stopniu
mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się stosowanie kruszywa marki nie niższej niż 20.
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250.
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod uwagę urabialność
mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania,
które są określane przez:
-kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia,
-zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu
-sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub ubijanie,
mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).
Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na doborze
odpowiedniej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm
(przedstawiono w tabeli poniżej) oraz konsystencji.

Rodzaje wyrobów elementów lub konstrukcji

Zalecana ilość
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Żelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o najmniejszym
wymiarze przekroju większym niż 500 mm i kruszywie do 63
mm
Żelbetowe i betonowe wyroby, elementy konstrukcje o
najmniejszym wymiarze przekroju większym niż 60 mm i
kruszywie do 31,5 mm
Żelbetowe i betonowe wyroby, elementyi konstrukcje o
najmniejszym wymiarze przekroju większym niż 60 mm i

zaprawy w dm3 na 1
m3 mieszanki
betonowej

absolutnych cementu i ziaren
kruszywa poniżej 0,125 mm w
dm3 na 1m3 mieszanki
betonowej

400-450

70

450-550

80

500-550

95

Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stożka opadowego.
Betony o konsystencji półciekłej i ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek
uplastyczniających lub upłynniających.
Wymagane wskaźniki konsystencji mieszanek betonowych, zależne od metod badań, podano w tabeli
poniżej:
Konsystencja i jej
symbol
Ve-Be, s
Wilgotna K-1
Gęstoplastyczna
K-2

Plastyczna K-3

Półciekła K-4
Ciekła K-5

Wskaźnik wg metody:
Stożka opadowego,
cm
Mieszanki wibrowane (powyżej 100Hz) i
wibroprasowane, przekroje proste, rzadko
zbrojone
Mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie,
przekroje proste, rzadko zbrojone
Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane,
przekroje proste, normalnie zbrojone (około
12,5%) lub mieszanki wibrowane, przekroje
złożne ,
rzadko zbrojone
Mieszanki wibrowane lub ręcznie
sztychowane,
przekroje złożone, gęsto zbrojone lub ręcznie
sztychowane, proste przekroje, normalnie
zbrojone
Mieszanki ręcznie sztychowane

Sposoby zagęszczania i warunki formowania
(kształt
przekroju, ilość zbrojenia)

/28

-

27 - 14

-

13 – 7 (metoda
zalecana)

2-5

/6

6-11(metoda
zalecana)

-

12-15

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku betonowania
2.2.4. Cement
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku: portlandzki (CEM
I), portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). Rozróżnia się sześć
klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej
wytrzymałości wczesnej).
Szczegółowe informacje dotyczące cementu powszechnego użytku są zawarte w instrukcji ITB
nr 356/98[8].
2.2.5. Woda
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna
zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku
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wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda pitna
(oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych. Wymagania ogólne dotyczące wody
do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN- 88/B-32250) podano w tabeli poniżej:
Barwa
Zapach
Zawiesina
pH

Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej
Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego
Woda nie powinna zawierać zawiesiny
/4

2.2.6. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej
i betonu.
Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych funkcji domieszki można (wg
instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę,
napowietrzające. Klasyfikację domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010.
Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2-=-5% masy cementu. Domieszki
płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy brać pod uwagę przy
obliczaniu wskaźnika wodnocementowego w/c.
Wpływ domieszki na mieszankę betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki,
wartości wskaźnika w/c. Różne rodzaje cementu, a także różne partie cementu z tego samego źródła
mogą wymagać użycia różnej ilości tej samej domieszki do osiągnięcia jej założonego wpływu.
Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu wiązania
i/lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu.
Tego rodzaju domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu
betonowego, w mieszankach betonowych używanych np. w naprawach itp. Domieszki opóźniające
spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia. Stosuje się je:
-do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy wyższej temperaturze
(powyżej 18°C),
-przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu zapobiegania
występowaniu rys
- przy betonowaniu w upalne dni
Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające – plastyfikatory i
superplastyfikatory, zmniejszają wodożądność i/lub polepszają urabialność mieszanki betonowej.
Mogą też dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu.
Domieszki napowietrzające powodują powstanie w betonie systemu mikroporów, co zapewnia
zwiększenie mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie środków odladzających.
Dodatki te wpływają też na poprawę urabialności mieszanki betonowej. Stosowane są też inne
domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujące się kombinowanym działaniem
dwu- lub nawet trójfunkcyjnym. Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne
dozowanie domieszek może być przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a nawet uzyskania
niepożądanych efektów w mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym
przyspieszeniu wiązania itp.
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki
betonowej.
STWIOR – ST 02.00 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE

Budynek wytwórni wina , 74-110 Banie, Baniewice 115 działka geod. nr 110/6, obręb Baniewice

Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi poszczególnych
domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje się głównie w
sposób wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą
one być również składnikami cementu), to przede wszystkim popiół lotny, granulowany żużel
wielkopiecowy, pucolany i pył krzemionkowy. Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów
wytwarzania bądź zmodyfikowania właściwości betonu.
Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku
powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej.
2.2.7. Papa zgrzewalna
Polimerowo – asfaltowa papa zgrzewalna, na osnowie z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 200
g/m2, zgrzewana na szerokość zakładki lub klejona na zimno
2.2.8. Izolacja powłokowa
Izolacje powłokowa na zimno w dwóch warstwach zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.
2.3. Składowanie materiałów
Stal zbrojeniową (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) należy składować pod zadaszeniem, na podkładach
drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź przenośnych stojakach, posortowaną wg
wymiarów i gatunków.
Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach,
w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania.
Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów
i gatunków.
Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie.
Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach
układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi.
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej
wytwórni.
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych
w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej.
Papę składować w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach.
Bitumiczny preparat gruntujący przechowywać z dala od źródeł ognia, w szczelnie zamkniętych
fabrycznych pojemnikach.

2.4.

Deklaracja zgodności
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Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań
kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy.

3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
prościarki, giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej spawarki i inny sprzęt do przygotowania marek
i obramowań stalowych, szalunki systemowe lub materiały do wykonania szalunków (deski iglaste
gr. 25 mm i 38 mm kl. III, gwoździe) betonowozy do przewozu mieszanki betonowej pompa
do betonu o parametrach umożliwiających podanie mieszanki betonowej do wszystkich miejsc
jej wbudowania, wibratory do zagęszczania mieszanki gaz propan - butan
Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów
powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych.
Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.
4.

TRANSPORT
4.1 Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Mieszankę betonową należy przewozić z betoniarni na miejsce budowy betonowozami tak aby jej
transport z wytwórni nie trwał dłużej niż 30 minut. Należy zabezpieczyć ja przed segregacją i
wysychaniem.
Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewożona
taczkami.
Przewóz w poziomie odbywa się przeważnie po ułożonych deskach. W pionie taczkę unosi dźwig
towarowy lub osobowotowarowy.
Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych
odległościach dowozu są stosowane wózki o napędzie elektrycznym.
Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej może być też podawana przenośnikami
taśmowymi na odległość do 25 m, przy kącie nachylenia w przypadku transportu w górę 18°,
a w dół 12°. Trzeba zwracać uwagę, żeby mieszanka spadając z przenośnika nie ulegała
rozsegregowaniu. Przenośnik powinien być wyposażony w zgarniacz zbierający resztki mieszanki
w czasie ruchu powrotnego.
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Na budowach, na których jest zainstalowany żuraw, mieszanka jest podawana w specjalnych
pojemnikach podwieszonych do haka żurawia.
Często mieszankę betonową podaje się za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując
rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym kącie
nachylenia. Pompy z rurociągami są zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach
samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy można podawać na znaczne
odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę
długości poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów
i kąty nachylenia kolan.
4.2

Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa należy transportować w sposób zapobiegający jej korodowaniu, uszkodzeniu
i odkształceniu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN- 88/893202.
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót
5.2.1. Ustawienie szalunków
Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej.
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów
konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie
ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i rusztowań nietypowych wykonuje się je zgodnie
z projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inżynierowi. Ich konstrukcję oblicza się na działanie
obciążeń spowodowanych ciężarem własnym oraz pomostów roboczych i używanego sprzętu (np.
taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzględnieniem obciążeń
dynamicznych podczas jej układania i zagęszczania), obciążenia od pracowników itp.
Deskowania powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki
betonowej. Prawidłowość wykonania deskowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem
w dzienniku budowy.
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5.2.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia, marek

Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy
montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań.
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń
i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej.
Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała
wartościom podanym w projekcie. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności
jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, gięcie i montaż.
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu
i stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą
olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy niełuszczącej się nie jest szkodliwy).
W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi
(po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - również papierem
ściernym).
Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. Niekiedy stosuje się
też piaskowanie. Pręty używane do przygotowania muszą być proste. Dlatego - w przypadku
występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem
do dalszej obróbki (cięcia itd.).
Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki
lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych.
Niekiedy dopuszcza się, zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza
zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.
Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu.
Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic)
nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym.
Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek
zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Pocięte pręty są następnie wyginane
zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.
Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie
stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych.
Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt.
Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje
w postaci szkieletów zbrojeniowych.
Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub trzech kozłach.
Na tych kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku
słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem określonym w projekcie.
Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe pręty, łącząc
je (np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia się w deskowanie.
Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza się kredą
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lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się
pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty.
Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty.
W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty specjalne
krążki z tworzywa sztucznego.
Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia zgrzewane
i spawane są sztywne. W deskowaniu można pręty zgrzewać za pomocą przewoźnych zgrzewarek.
W zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stałe. Do wykonywania siatek zbrojeniowych używa się
zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej
można łączyć za pomocą spawania. Wykorzystuje się do tego celu różnego rodzaju spawarki.
Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty pojedynczy
lub podwójny bądź węzły krzyżowe albo martwe .
Zbrojenie elementów żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe, z prętów nieprzerwanych
na długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być
spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków
mechanicznych.
Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się
w przekrojach, których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje połączeń spajanych
i sposoby ich wykonania są podane w PN-B- 03264:2002.
Osadzenie w betonie marek do mocowania ślusarki - w rozstawach zgodnie z projektem architektury
i konstrukcji.
5.2.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed
i po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody).
Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowodoświadczalnymi oraz doświadczalnymi.
Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:
— przygotowanie składników,
— dozowanie i mieszanie składników,
— transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.
Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu budowy
za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania
składników mieszanki (dozowane w kolejności – kruszywo, cement i woda) zależy od konsystencji
mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej).
Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni,
zwanych betonowniami. Na większych budowach są też niekiedy instalowane betonownie przestawne.
Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:
-

ustalenie wstępnych założeń, jak przeznaczenie i warunki użytkowania betonu, klasa betonu,
ewentualnie stopień mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, urabialność
mieszanki betonowej, dobór i ewentualne badania składników mieszanki betonowej, ustalenie
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wstępne składu mieszanki, próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie recepty
laboratoryjnej, ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa,
pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania składników.
5.2.4. Przygotowanie betonowania

-

Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót
poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów
wykonanie zbrojenia
przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej
wykonanie robót zanikających
prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i
deskowanie
gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci,
brudu, płatków rdzy.
Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie
betonu do deskowania.

5.2.5. Betonowanie

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być
większa, niż 1,5m a o kompensacji ciekłej - 0,5m.
W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata
prawidłowego kształtu konstrukcji.
Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody
Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową.
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót.
Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu.
5.2.6. Układanie mieszanki betonowej

Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów.
Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z najważniejszych
problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników.
Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna
przekraczać 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego
mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej
swobodnego opadania nie przekraczała 50cm. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze
do 20° C powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyższej - do 1,0 h.
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Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h.
W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami.
Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami:
a) poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób stosuje się
w przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności betonu
każda kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem wiązania poprzedniej warstwy,
b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych powierzchniach
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest niemożliwe
z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy układa się w ten sposób, że położone niżej
wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do położonych wyżej,
c) warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego wysokość;
sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto rozmieszczonym
zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie.
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń
mechanicznych:
wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych.
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych.
W przypadku wibrator ów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance
betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w
mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły
na siebie. Należy stosować wibratory które mają zestawy buław o różnych parametrach.
Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem
cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić
na 10-20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy.
Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza
w następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia.
Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku
tego przekroju. Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne.
Mają one odpowiednio dobrany skład, różniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych.
Zasadnicza różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są
np. popiół lotny, drobno zmielony wapień, metakaolinit itp.
Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej układania
bez konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym
zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednio zaprojektowane.
5.2.7. Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną zachowane
warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich.
Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się temperaturę
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otoczenia wynoszącą poniżej +10°C, a średnią dobową temperaturę +5°C należy traktować jako
graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić przed utratą ciepła.
Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to należy
określić właściwą organizację i technologię wykonania robót prowadzonych przy temperaturach
granicznych: do +5°C, do —3, poniżej —3 do —10 oraz poniżej —10 do — 15°C. Nie należy
betonować konstrukcji w temperaturze poniżej — 15°C na wolnym powietrzu.
W projekcie powinny być podane sposoby zabezpieczeń umożliwiające uzyskanie przez beton pełnej
wymaganej mrozoodporności. Pod tym pojęciem - w przypadku betonu narażonego na działanie
czynników atmosferycznych - należy rozumieć osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie: 5 MPa przez
beton na cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa
przez beton na cemencie hutniczym.
Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności
- zgodnie z instrukcją ITB nr 282/88:
zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w projekcie na cement
wyższej klasy;
wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań porównawczych,
dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków dobranych
odpowiednio do rodzaju
cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych badań laboratoryjnych,
podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej temperatury,
w celu uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej układania w deskowaniu,
osłanianie elementów lub całej konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu zachowania ciepła
w mieszance betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbędny do uzyskania
przez beton pełnej mrozoodporności,
ogrzewanie świeżego betonu w deskowaniu za pomocą pary, ciepłego powietrza lub - w przypadkach
technicznie uzasadnionych – za pomocą prądu elektrycznego,
wykonywanie robót betonowych w pomieszczeniach zamkniętych ogrzanych lub w cieplakach stałych
albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnątrz cieplaka nie niższej niż +10°C.
Wymienione sposoby zabezpieczeń mogą być stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym
przez projektanta, w uzgodnieniu z Inżynierem.
W przypadku gdy konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy których nie można
zapewnić dojrzewania betonu, lub gdy w deskowaniu ma być układana mieszanka betonowa o
stosunku wodno-cementowym w/c mniejszym niż
0,55 - świeży beton należy chronić przed dopływem wilgoci z zewnątrz szczelnymi osłonami aż do
czasu uzyskania przez niego pełnej mrozoodporności.
Jeżeli spadek temperatury poniżej —3°C jest spodziewany w okresie dłuższym niż 3 dni, lecz poniżej
10 dni, licząc od chwili zakończenia betonowania, to należy chronić beton przed napływem wilgoci z
zewnątrz przez stosowanie właściwych w danym przypadku materiałów ciepłochronnych, jak maty
słomiane, papa itp., nie zanieczyszczających jednak powierzchni świeżo ułożonego betonu.
Jeżeli spadek temperatury poniżej —3°C spodziewany jest przed upływem 3 dni, licząc od chwili
zabetonowania konstrukcji, bądź nastąpił w trakcie układania mieszanki betonowej w deskowaniu, to
należy układać mieszankę betonową o podwyższonej temperaturze i niezwłocznie ochronić
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zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepła. W przypadku wykonywania z betonów
monolitycznych konstrukcji cienkościennych zaleca się stosować przyspieszone dojrzewanie betonu w
wyniku jego podgrzewania lub betonowanie w cieplakach. Pozwala to na uzyskanie przez beton w
krótkim czasie wymaganej wytrzymałości na ściskanie oraz zapewnia stateczność konstrukcji po
usunięciu deskowania.
Przed przystąpieniem do betonowania należy oczyścić deskowanie ze śniegu i lodu oraz sprawdzić
jego szczelność.
Wykonane zbrojenie trzeba chronić przed oblodzeniem i zasypaniem śniegiem odpowiednimi
osłonami. Jeżeli jednak zbrojenie zostało oblodzone lub zasypane śniegiem, to przed ułożeniem
mieszanki betonowej śnieg i lód należy usunąć.
Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania robót betonowych w okresie obniżonych temperatur
są podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88.
5.2.8. Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów

-

Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów.
Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Beton dojrzewający
należy pielęgnować:
chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych, szczególnie wiatru
i promieni słonecznych (w zimie mrozu),
utrzymywać w stałej wilgotności:
- 3 dni - w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego,
- 7 dni - gdy użyto cementu portlandzkiego,
- 14 dni - gdy użyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia.
Jeżeli temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać
co 3 h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę.
Jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się.
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach
z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem, że odkształcenie
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie.
Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania,
przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być
odpowiednio przedłużony.
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić,
gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy
sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków
dojrzewania betonu w konstrukcji.
Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych
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i żelbetowych powinny być uzgodnione przez projektanta i Inżyniera.
5.2.9. Wykonanie izolacji przeciwwodnych

Izolacje fundamentów wykonać układając 2x warstwy papy termozgrzewalnej na chudy betonie.
Izolacje pionowe - izolacje powłokowa na zimno w dwóch warstwach.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST-00.00." Wymagania ogólne".
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru

-

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę:
jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,

-

dozowania składników mieszanki betonowej,
jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,

-

cech wytrzymałościowych betonu,
prawidłowości przebiegu twardnienia betonu,

-

terminów rozdeskowania, rozszafowania
częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.
poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach
pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza,
niż: 1 próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, szalunku. Powinno być ono
tak usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania
i zagęszczania mieszanki betonowej.
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów
betonem, należy stosować różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali,
tworzyw sztucznych).
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega
na sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm,
sprawdzeniu wymiarów zbrojenia, jego usytuowania (w tym grubość otuliny), rozstawu
strzemion, położeniu złączy, długości zakotwienia itp.
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w
tablicy poniżej.
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Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia:
Określenie wymiaru
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych
1. długość elementu
2. szerokość (wysokość) elementu:
przy wymiarze do 1 m
wymiarze powyżej 1m
W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion
1. przy / < 20 mm
2. przy / > 20 mm
W położeniu odgięć prętów
W grubości warstwy otulającej
W położeniu połączeń (styków) prętów

Wartość odchyłki
±10 mm
±5 mm
±10 mm
±10 mm
±0,5/
±2/
±10 mm
±25 mm

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania Ogólne".

Jednostkami obmiaru są:
tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek
metr sześcienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej
metr kwadratowy [m2] dla izolacji
8.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót jest potwierdzeniem, że roboty wykonane zostały zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi częściowemu,
b) odbiorowi końcowemu.
8.1. Odbiór częściowy
Ogólne wymagania dotyczące odbioru częściowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
8.2. Odbiór końcowy
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru końcowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie,
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np.
szczelin dylatacyjnych, jakości betonu pod względem jego zagęszczenia,
jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy).
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%;
lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie
główne nie może być odsłonięte.
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych
Dopuszczalna odchyłka,
Odchylenia
mm
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia
a) na 1 m wysokości
5
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach
120
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów
15
podtrzymujących
l/500 wysokości obiektu
stropy monolityczne
budowlanego, lecz nie
d)w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub
więcej niż 100 mm
przestawnym
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu
5
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku
15
b) na całą płaszczyznę
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 2 m z
wyjątkiem powierzchni podporowych
±4
a) powierzchni bocznych i spodnich
±8
b) powierzchni górnych

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów

±20
±8
±5

8.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru końcowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
w tym dokumenty które Wykonawca jest zobowiązany przygotować.
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
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-

dziennik budowy,
protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji,
wyniki badań kontrolnych betonu,
protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów
konstrukcji),

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z
procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania
konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00- „Wymagania ogólne"
10. PRZEPISY POWIĄZANE.
10.1.

Zaprawy i masy betonowe muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową
oraz co najmniej z wymogami norm :
- PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe
- PN-EN 206-1:2003 - Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
- PN-EN 206-1:2002U - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
- PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja
i zgodność
- PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy,
- PN-83/B-06256 - Beton odporny na ścieranie
- PN-88/B-06250 - Beton zwykły
- PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne
- PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu – Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie
- PN-B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
- PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia
- PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia
- PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
- PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego
- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw
- PN-B-06712/A1:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana A1)

10.2.

Spoiwa muszą być zgodne co najmniej z wymogami norm :
- PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku
- PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności
- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały,
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10.3.

10.4.

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,
- PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny
Zbrojenie musi być zgodne z Dokumentacją Projektową, a także spełniać wymogi ITB oraz co
najmniej z wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co najmniej :
- PN-89/H-84023/06 - Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki
- PN 82/H 93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu,
- PN-EN 12696:2002U - Ochrona katodowa stali w betonie
Kontrole i wyniki pomiarów betonu powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm :
- PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie próbek
- PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu - Część 1: Kształt wymiary i inne wymagania
dotyczące próbek do badania i form,
- PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu - Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek
do badań wytrzymałościowych,
- PN-EN 12390-3:2002 - Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek
do badania
- PN-EN 12390-4:2001 - Badania betonu - Część 4: Wytrzymałość na ściskanie - Wymagania
dla maszyn wytrzymałościowych,
- PN-EN 12390-5:2001 - Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek
do badania
- PN-EN 12390-6:2001 - Badania betonu - Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy
rozłupywaniu próbek do badania,
- PN-EN 12390-7:2001 - Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu,
- PN-EN 12390-8:2001 - Badania betonu - Część 8: Głębokość penetracji wody
pod ciśnieniem
- PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek,
kontrola zgodności i ocena zgodności
- PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, - zaprawy i zaczynu – Metody badań Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach
- PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu

10.5. Kontrole i wyniki pomiarów cementu powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm :
- PN-73/B-04309 - Cement Metody badań Oznaczanie stopnia białości,
- PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości,
- PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu,
- PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości
objętości,
- PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków,
dwutlenku węgla i alkaliów w
cemencie,
- PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia,
- PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania próbek
cementu,
- PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków,
dwutlenku węgla i alkaliów w
cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do oznaczania C02,
- PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badań
10.6. Kontrole i wyniki pomiarów kruszyw powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm :
- PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania
próbek
- PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia
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uproszczonego opisu petrograficznego
- PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena
zawartości drobnych cząstek
- Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Opracował:
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1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana inwestycji

Budynek wytwórni wina
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Inwestycji jest wybudowanie budynku wytwórni wina wraz z towarzyszącymi
instalacjami.

Inwestor:

Winnica Baniewice Sp. z o. o. Spółka Kom.
74-110 Banie, Baniewice 4

Dane ogólne:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budynku produkcyjnego wytwórni
i wiaty wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z projekt zagospodarowania.
Inwestycja obejmuje rozbudowę zakładu produkcyjnego wytwórni – „Winnicy Baniewice”.
Przedsięwzięcie polega,
zgodnie z uzyskaną Decyzją o
warunkach
zabudowy,
Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i Decyzja o pozwoleniu na budowę na Budowie
obiektu i zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń w celu uruchomienia dodatkowej produkcji wina
przez spółkę Winnica Baniewice na terenie istniejącej wytwórni wina, na działce 110/6.
Zaprojektowano obiekt, w którym wydzielone będą: hala produkcyjne, część sanitarna, techniczna
oraz piwnice dla fermentacji i dojrzewania wina (też w beczkach) oraz wiata (zadaszenie) placu
manewrowego. Kubatura obiektu wyniesie ok. 5220 m2. W obiekcie nie przewiduje się handlowej
powierzchni sprzedażowej. Budynek posadowiono w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania
geologiczne.
1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania i przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem konstrukcji stalowej przy realizacji budynku wytwórni wina.
Specyfikacja Techniczna wchodzi w skład Dokumentacji Projektowej i stanowi jeden z dokumentów
przetargowych przy zleceniu i realizacji robót.
Przedmiot i zakres robót budowlanych
przewidzianych do wykonywania przy realizacji
przedsięwzięcia zgodnie z kodami ze wspólnego słownika zamówień publicznych CPV
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1.4. Zakres robót objęty SST
Zakres robót objęty SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji stalowej przy budynku wytwórni wina.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi
w ST-00 Wymagania ogólne.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Normami branżowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich robót
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
2.

MATERIAŁY- URZĄDZENIA

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające
warunki określone w: — Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). — Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące
stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.1.1. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

STWIOR – ST 03.00 KONSTRUKCJA STALOWA

Budynek wytwórni wina , 74-110 Banie, Baniewice 115 działka geod. nr 110/6, obręb Baniewice

– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć,
pęcherzy i naderwań.
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości
większej.

2.1.2. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
– znak wytwórcy
– profil
– gatunek stali
– numer wyrobu lub partii
– znak obróbki cieplnej.
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów
międzyoperacyjnych zostały usunięte.
Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.3. Łączniki
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.

2.3.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430.
Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieć:
– zaświadczenie jakości
– spełniać wymagania norm przedmiotowych
– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i
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wymaganiami producenta.

2.3.2. Śruby
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.

2.2.3. Powłoki malarskie

Zabezpieczenie konstrukcji zgodnie z dokumentacją.

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami.
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie,
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia
przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować
i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4.

Badania na budowie

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje
Inspektora.

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
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– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
– zgodności z projektem,
– zgodności z atestem wytwórni
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
– jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie
transportu potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.
3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników
i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom
o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi
do ich eksploatacji.

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych

• Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią
spawania i dokumentacją konstrukcyjną.
• Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
• Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
• Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów
atmosferycznych
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora.

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby
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Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.
4.

TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN- 88/893202.
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót

5.2.1. Cięcie

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków
metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.2.2. Prostowanie i gięcie

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.
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5.3. Składanie zespołów

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w
miejscach, które po montażu będą niedostępne.

Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów
i wykonania połączeń według
załączonej tabeli.
Rodzaj odchyłki
Nieprostoliniowość

Element konstrukcji
Pręty, blachownice, słupy,
części ram

Skręcenie pręta

–

Odchyłki płaskości półek, ścianek
środników

–

Wymiary przekroju

–

Przesunięcie środnika
Wygięcie środnika

–
–

Wymiar nominalny mm
przyłączeniowy
do 500
500-1000
1000-2000
2000-4000
4000-8000
8000-16000
16000-32000

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm
swobodny
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
5,0
8,0

Dopuszczalna odchyłka
0,001 długości
lecz nie więcej jak 10 mm
0,002 długości
lecz nie więcej niż 10 mm
2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m
do 0,01 wymiaru
lecz nie więcej niż 5 mm
0,006 wysokości
0,003 wysokości

2,5
2,5
2,5
4,0
6,0
10,0
16

5.3.2. Połączenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych
gołym okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje
się według właściwych norm spawalniczych.
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:
o 5% – dla spoin czołowych
o 10% – dla pozostałych.
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
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– obróbka spoin
– przetopienie grani
– wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia,
nadmierną ospowatość, braki przetopu,
pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Połączenia na śruby

– długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek,
przy zachowaniu warunku, że gwint
nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.
– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych
powierzchni.
– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć
warstwą smaru.
– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

5.4.

Montaż konstrukcji

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków,
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego
i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
– sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów
wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.
– porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi

5.4.3. Montaż
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Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas
transportu i składowania.
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji
Lp.

Rodzaj odchyłki

Dopuszczalna odchyłka

1.
2.

odchylenie osi słupa względem osi teoret.
odchylenie osi słupa od pionu

5 mm
15 mm

3.
4.

3 strzałka wygięcia
wygięcie belki

h/750 lecz nie więcej słupa niż 15 mm
l/750 lecz nie wiecej wiązara niż 15 mm

5.

odchyłka strzałki montażowej

0,2 projektowanej

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST-00.00." Wymagania ogólne".

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania Ogólne".

Jednostkami obmiaru są:
tona [t] gotowej konstrukcji

8.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót jest potwierdzeniem, że roboty wykonane zostały zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi częściowemu,
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b) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór częściowy

Ogólne wymagania dotyczące odbioru częściowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
8.2. Odbiór końcowy

Ogólne wymagania dotyczące odbioru końcowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie,
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np.
szczelin dylatacyjnych,jakości betonu pod względem jego zagęszczenia,
jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy).
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%;
lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie
główne nie może być odsłonięte.
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych
Dopuszczalna odchyłka,
Odchylenia
mm
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia
a) na 1 m wysokości
5
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach
120
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów
15
podtrzymujących
l/500 wysokości obiektu
stropy monolityczne
budowlanego, lecz nie
d)w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub
więcej niż 100 mm
przestawnym
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu
5
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku
15
b) na całą płaszczyznę
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 2 m z
wyjątkiem powierzchni podporowych
±4
a) powierzchni bocznych i spodnich
±8
b) powierzchni górnych
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Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów

±20
±8
±5

8.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru końcowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
w tym dokumenty które Wykonawca jest zobowiązany przygotować.
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:

-

dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
dziennik budowy,
protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji,
wyniki badań kontrolnych,
inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem
budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji,
wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00- „Wymagania ogólne"
10. PRZEPISY POWIĄZANE.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Opracował:
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1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana inwestycji

Budynek wytwórni wina
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Inwestycji jest wybudowanie budynku wytwórni wina wraz z towarzyszącymi
instalacjami.

Inwestor:

Winnica Baniewice Sp. z o. o. Spółka Kom.
74-110 Banie, Baniewice 4

Dane ogólne:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budynku produkcyjnego wytwórni
i wiaty wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z projekt zagospodarowania.
Inwestycja obejmuje rozbudowę zakładu produkcyjnego wytwórni – „Winnicy Baniewice”.
Przedsięwzięcie polega,
zgodnie z uzyskaną Decyzją o
warunkach
zabudowy,
Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i Decyzja o pozwoleniu na budowę na Budowie
obiektu i zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń w celu uruchomienia dodatkowej produkcji wina
przez spółkę Winnica Baniewice na terenie istniejącej wytwórni wina, na działce 110/6.
Zaprojektowano obiekt, w którym wydzielone będą: hala produkcyjne, część sanitarna, techniczna
oraz piwnice dla fermentacji i dojrzewania wina (też w beczkach) oraz wiata (zadaszenie) placu
manewrowego. Kubatura obiektu wyniesie ok. 5220 m2. W obiekcie nie przewiduje się handlowej
powierzchni sprzedażowej. Budynek posadowiono w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania
geologiczne.
1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania i przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem konstrukcji murowych oraz licowanie ścian cegłą ceramiczną po wykonaniu ocieplenia
wełną mineralną gr. 15 cm przy realizacji budynku wytwórni wina.
Specyfikacja Techniczna wchodzi w skład Dokumentacji Projektowej i stanowi jeden z dokumentów
przetargowych przy zleceniu i realizacji robót.
Przedmiot i zakres robót budowlanych
przewidzianych do wykonywania przy realizacji
przedsięwzięcia zgodnie z kodami ze wspólnego słownika zamówień publicznych CPV
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1.4. Zakres robót objęty SST
Zakres robót objęty SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji murowej oraz licowanie ścian cegłą
ceramiczną po wykonaniu ocieplenia wełną mineralną gr. 15 cm przy budynku wytwórni wina.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi
w ST-00 Wymagania ogólne.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Normami branżowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
Cement – miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody
zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu,
Kruszywo – obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów neutralnych
takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel,
Nadproże – belka przenosząca obciążenia nad otworem,
Wiązanie – układ elementów jednostkowych w robotach murarskich,
Zaprawa – mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, względnie połączenia obu
tych składników, która po zastosowaniu twardnieje,
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich robót
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
2.

MATERIAŁY- URZĄDZENIA

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające
warunki określone w: — Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). — Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
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przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące
stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2 Wymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:
Bloczki drążone typu SILKA M24 oraz SILKA 12 murowane na zaprawie cementowo-wapiennej
Prefabrykowane nadproża typu L-19 o długościach zgodnych z dokumentacją techniczną,
Pustaki wentylacyjne ceramiczne o przekroju 19 x 19 cm. Niedopuszczalne jest stosowanie pustaków
pękniętych, zarysowanych lub posiadających odpryski naruszające szczelność ścianek,
Cegła ceramiczna służąca do licowania budynku
Wełna mineralna gr. 15 cm
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji

Bloczki składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym. W okresie jesienno – zimowym
zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem przez osłonięcie plandeką lub folią. Układać tworząc małe
bloki, posegregowane pod względem gatunku i klasy.
Cement i wapno hydratyzowane, w workach, składować w pomieszczeniu suchym z drewnianą
impregnowaną podłogą. W pomieszczeniu wilgotność nie powinna przekraczać 30%. Pomieszczenie
powinno być przewietrzane.
Worki układać na pomostach drewnianych w stosy do 10 warstw blokami wg gatunku.

2.4. Deklaracja zgodności
Do każdej partii cegieł, pustaków, bloczków, powinno zostać wystawione przez producenta
zaświadczenie o jakości wyrobów.
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań
kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału.
3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
środki transportu do przewozu materiałów,
betoniarki do przygotowania zapraw,
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młoty wyburzeniowe do wykonania bruzd w elementach betonowych
szlifierka kątowa z tarczą diamentową do ciecia bloczków
urządzenia do nacinania bruzd w cegłach silikatowych
żurawie,
wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego,
rusztowania,
drobny sprzęt pomocniczy

4.

TRANSPORT

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.
Należy zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza prefabrykowane nadproża, pustaki
wentylacyjne) przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sypkie materiały do przygotowania zapraw
zabezpieczyć przed zamoczeniem.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN- 88/893202.
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót
5.2.1. Murowanie ścian, obudów kominów
Ściany murować zgodnie z dokumentacją techniczną i ST, umieszczając w określonych miejscach
nadproża, kasety na rolety i wykonując ościeża.
Ściany i obudowy powinny odpowiadać wymaganiom stosowanych w tym zakresie norm.
Należy je wykonać z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości spoin i wymaganej geometrii.
Ściany gr. 12 cm należy zbroić co
murem należy ułożyć ocieplenie o grubości minimum 2 cm.

5.2.3. Wykonanie przewodów wentylacyjnych
Przewody wentylacji grawitacyjnej należy wymurować z pustaków ceramicznych, zgodnie z
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dokumentacją techniczną i ST. Należy zachować szczelność przewodów, całkowicie wypełniając
spoiny zaprawą. Wewnętrzne powierzchnie przewodów muszą być gładkie. Wiązki przewodów
obmurować ponad dachem bloczkiem z betonu komórkowego gr.12,0, otynkować w systemie metody
lekka-mokra i przykryć betonowymi nakrywami (czapami).
Otwory kanałów wentylacyjnych zabezpieczyć na czas trwania Robót związanych z dociepleniem i
izolacją stropodachu, przed dostaniem się do nich jakichkolwiek materiałów.
W trakcie wykonywania robót należy sprawdzać drożność murowanych kanałów. W przypadku
stwierdzenia obecności obcych elementów (zaprawa, materiał izolacyjny, gruz), kanały należy
oczyścić przed przystąpieniem do wykonania następnego odcinka prac.

5.3. Szczegółowe wskazówki dotyczące ścian z pustaków ceramicznych, porotyzowanych
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków
metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
5.3.1.1.Układanie pierwszej warstwy
W przypadku systemu SILKA E właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne.
Należy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie
równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet
systemu pióro - wpust w następnych warstwach ściany; umożliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej
spoiny o grubości nie przekraczającej 2 mm.
W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego bloczka.
Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek".
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu:
- nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2m,
- układanie bloczków,
- dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem..
5.3.1.2. Obróbka
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru,
można to wykonać na
kilka sposobów:
- za pomocą szerokiego przecinaka i młotka,
- za pomocą piły tarczowej do kamienia,
- za pomocą gilotyny.
5.3.1.3. Narzędzia
Dozownik SILKA do zapraw murarskich umożliwia dokładnie rozprowadzenie zapraw do cienkich
spoin. Szerokość
dozownika dostosowana jest do grubości bloków SILKA :.
24 cm - dozownik zaprawy 24
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Kielnia SILKA umożliwia dokładnie rozprowadzenie zapraw do cienkich spoin. Szerokość kielni
dostosowana jest do
grubości bloków SILKA :.
24 cm - kielnia 24
8 cm - kielnia 8

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST-00.00." Wymagania ogólne".
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót
z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
-badanie dostaw materiałów
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii)
-kontrola drożności kanałów wentylacyjnych
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych
materiałów z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania Ogólne".
Jednostkami obmiaru są:
metr [m] dla pojedynczych przewodów wentylacyjnych, nadproży
metr kwadratowy [m2] dla ścian wraz z nadprożami, ścianek i obudów
metr sześcienny [m3] dla uzupełnień w ścianach
8.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót jest potwierdzeniem, że roboty wykonane zostały zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi częściowemu,
b) odbiorowi końcowemu.
8.1. Odbiór częściowy
Ogólne wymagania dotyczące odbioru częściowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
8.2. Odbiór końcowy
Ogólne wymagania dotyczące odbioru końcowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00- „Wymagania ogólne"
10. PRZEPISY POWIĄZANE.
PN-B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B.-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
PN-EN 1457:2003 - Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Wymagania i
metody badań
PN-B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny- zwykła
PN-B-12002 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki.
PN-B-12004 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kominowe.
PN-B-120.06 - Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych.
PN-B-12008 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane.
PN-B-12011 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-B-12055:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne – Pustaki ścienne modularne
PN-B-12008:1996/Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły klinkierowe
budowlane (Zmiana Az1)
PN-B-12055:1996/Az2:2003 - Wyroby budowlane ceramiczne – Pustaki ścienne modularne
(Zmiana Az2)
PN-B-12069:1998/Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły, pustaki, elementy
poryzowane (Zmiana Az1)
PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
PN-B-30000 - Cement portlandzki.
PN-B-30001 - Cement murarski 15.
PN-B-30005 - Cement hutniczy 25.
PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wenty1acyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.
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PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.
PN-B-3 0003 - Cement murarski 15.
PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-01802 – Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Nazwy i okreś1enia.
Opracował:
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1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana inwestycji

Budynek wytwórni wina
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Inwestycji jest wybudowanie budynku wytwórni wina wraz z towarzyszącymi
instalacjami.

Inwestor:

Winnica Baniewice Sp. z o. o. Spółka Kom.
74-110 Banie, Baniewice 4

Dane ogólne:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budynku produkcyjnego wytwórni
i wiaty wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z projekt zagospodarowania.
Inwestycja obejmuje rozbudowę zakładu produkcyjnego wytwórni – „Winnicy Baniewice”.
Przedsięwzięcie polega,
zgodnie z uzyskaną Decyzją o
warunkach
zabudowy,
Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i Decyzja o pozwoleniu na budowę na Budowie
obiektu i zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń w celu uruchomienia dodatkowej produkcji wina
przez spółkę Winnica Baniewice na terenie istniejącej wytwórni wina, na działce 110/6.
Zaprojektowano obiekt, w którym wydzielone będą: hala produkcyjne, część sanitarna, techniczna
oraz piwnice dla fermentacji i dojrzewania wina (też w beczkach) oraz wiata (zadaszenie) placu
manewrowego. Kubatura obiektu wyniesie ok. 5220 m2. W obiekcie nie przewiduje się handlowej
powierzchni sprzedażowej. Budynek posadowiono w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania
geologiczne.
1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania i przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem warstw podłoży i posadzek przy realizacji budynku wytwórni wina.
Specyfikacja Techniczna wchodzi w skład Dokumentacji Projektowej i stanowi jeden z dokumentów
przetargowych przy zleceniu i realizacji robót.
Przedmiot i zakres robót budowlanych
przewidzianych do wykonywania przy realizacji
przedsięwzięcia zgodnie z kodami ze wspólnego słownika zamówień publicznych CPV

1.4. Zakres robót objęty SST
Zakres robót objęty SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie warstw podłoży i posadzek przy budynku wytwórni wina.
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1.5. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi
w ST-00 Wymagania ogólne.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Normami branżowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
Cement – miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody
zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu,
Kruszywo – obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów neutralnych
takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel,
Paroizolacja – warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej,
Podbudowa – część konstrukcji poniżej poziomu terenu lub innego określonego terenu,
Izolacja przeciwwilgociowa – izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, umieszczona
wewnątrz stropu albo podobnej konstrukcji, lub usytuowana pionowo w ścianie, mając na celu
zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich robót
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
2.

MATERIAŁY- URZĄDZENIA

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające
warunki określone w: — Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). — Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące
stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2 Wymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:
2.2.1. płyty ze styropianu samogasnącego, o gęstości FS-20 grubości zgodnej z dokumentacją
techniczną.
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Płyty muszą charakteryzować się następującymi parametrami:
Parametr
Naprężenie ściskajace przy 10 % odkształceniu
względnym
Wytrzymałość na rozrywanie
Współczynnik przewodności cieplnej
Chłonność wody po 24 h

Jedostka

FS 20

kPa

min 195

kPa
W/mK
%

min 260
max 0,035
max 0,65

zaprawa cementowa marki M-15 MPa
2.2.2.żwir płukany, wielofrakcyjny 8/16 mm w części użytkowej z siatką do mocowania
2.2.3.podsypka piaskowo żwirowa – na podłożu należy rozścielić warstwę mieszanki a następnie
zagęścić ją mechanicznie. Po zagęszczeniu do Id>0,6-20 cm, sprawdzić grubość warstwy i
ewentualnie ją skorygować
2.2.4. płytki gresowe (półpoler) grubości min. 0,8mm, 6 klasy twardości wg Mosha,
o przeciwpoślizgowej powierzchni, powierzchnia odporna na ścieranie w klasie IV-V i nasiąkliwości
poniżej 0,1%. W strefach zewnętrznych budynku, płytki muszą spełniać warunek mrozoodporności.
2.2.5. terakota min. 5 klasy twardości wg skali Mosha, ścieralności w klasie II-IV i nasiąkliwości
poniżej 0,1%. Płytki powinny posiadać powierzchnię przeciwpoślizgową.
2.2.5.klej do płyt i płytek – stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną, o
zwiększonej przyczepności do podłoża
2.2.6. cement – stosować cement portlandzki z dodatkami marki 25
2.2.7. zaprawa cementowa M5
2.2.8. zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do
szerokości fugi
2.3. Deklaracja zgodności
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki
badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału.
3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
środki transportu do przewozu materiałów,
betoniarki do przygotowania zapraw,
żurawie,
wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego,
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rusztowania,
drobny sprzęt pomocniczy
4.

TRANSPORT

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.
Należy zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza prefabrykowane nadproża, pustaki
wentylacyjne) przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sypkie materiały do przygotowania zapraw
zabezpieczyć przed zamoczeniem.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN- 88/893202.
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót
5.2.1. Paroizolacja i izolacja z folii PE
Do wykonania paroizolacji stosować folię paroizolacyjną PE gr. 0,2mm o oporze dyfuzyjnym ≥ 360
[m2 h hPa/g], klejoną do podłoża i wzajemnie pasmami przy pomocy dwustronnej taśmy
samoprzylepnej. Paroizolację instalować poniżej warstwy ocieplenia/izolacji akustycznej. Folię
wywinąć na ściany do wysokości górnej warstwy wykończeniowej posadzki.
Folie gazoszczelną układać na takich samych zasadach jak opisaną wyżej folię paroszczelną.
W pomieszczeniach mokrych zastosować izolację wodoszczelną w postaci „folii w płynie”o min.
Grubości warstwy 2mm, pod warstwę wykończeniową posadzki. Narożniki zabezpieczyć taśmami
uszczelniającymi.
Powierzchnia pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona.

5.2.2. Izolacje termiczne/akustyczne z płyt styropianowych
Płyty styropianu FS 20 i styropianu akustycznego 43/40 układać na podłożu z paroizolacji.
5.2.3. Podłoża i posadzki betonowe
Powierzchnię przeznaczona do betonowania należy pokryć folią budowlaną, a na niej ułożyć siatkę
zbrojeniową
(wariantowo) tak, aby po zabetonowaniu znalazła się w osi obojętnej betonu. Po ułożeniu betonu,
zagęścić do osiągnięcia współczynnika 1,0. Podłoża z betonu pod posadzki z płytek zacierać na ostro.
Pozostałe podłoża i posadzki betonowe zacierać na gładko. Podłoża i posadzki muszą być poziome lub
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mieć zachowane spadki zgodnie z dokumentacja techniczną. Nierówności płaszczyzn, mierzone 2m
łatą, nie mogą przekraczać 2mm..

5.2.4. Posadzki z gresu i terakoty
Przed przystąpieniem do układania posadzek, należy montażowo osadzić listwy wykończeniowe
schodów, listwy dylatacyjne oraz listwy łączące różne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy
należy następnie trwale zamocować wg technologii określonej przez ich producenta. Posadzki z płytek
układać na wyrezonowanych podłożach betonowych, pozbawionych nalotu mleka cementowego, na
zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Cokoliki wysokości 10 cm wykonać z płytek
identycznych jak na posadzce. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży
wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST-00.00." Wymagania ogólne".
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót
z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
-badanie dostaw materiałów
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii)
- kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
- ocenę estetyki wykonanych robót
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych
materiałów z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania Ogólne".
Jednostkami obmiaru są:
metr kwadratowy [m2]
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8.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót jest potwierdzeniem, że roboty wykonane zostały zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi częściowemu,
b) odbiorowi końcowemu.
8.1. Odbiór częściowy
Ogólne wymagania dotyczące odbioru częściowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
8.2. Odbiór końcowy
Ogólne wymagania dotyczące odbioru końcowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00- „Wymagania ogólne"
10. PRZEPISY POWIĄZANE.
PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-B-06250 - Beton zwykły.
PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
PN-BN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-02151.01 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń we budynkach.
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem
PN-B-02153:2002 - Akustyka budowlana – Terminologia, symbole literowe i jednostki
PN-EN 20140-2:1999 - Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych - Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych
określających dokładność
PN-ISO 6242-1:1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania termiczne
PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).
PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wie1kości fizyczne i definicje.
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PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i
definicje.
PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe
PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu – Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie
PN-B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia
PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw
PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały,
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,
PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny
PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodności i ocena zgodności
PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Metody badań - Oznaczanie
zawartości alkaliów w domieszkach
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek
PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości
drobnych cząstek -Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Opracował:
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1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana inwestycji

Budynek wytwórni wina
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Inwestycji jest wybudowanie budynku wytwórni wina wraz z towarzyszącymi
instalacjami.

Inwestor:

Winnica Baniewice Sp. z o. o. Spółka Kom.
74-110 Banie, Baniewice 4

Dane ogólne:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budynku produkcyjnego wytwórni
i wiaty wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z projekt zagospodarowania.
Inwestycja obejmuje rozbudowę zakładu produkcyjnego wytwórni – „Winnicy Baniewice”.
Przedsięwzięcie polega,
zgodnie z uzyskaną Decyzją o
warunkach
zabudowy,
Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i Decyzja o pozwoleniu na budowę na Budowie
obiektu i zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń w celu uruchomienia dodatkowej produkcji wina
przez spółkę Winnica Baniewice na terenie istniejącej wytwórni wina, na działce 110/6.
Zaprojektowano obiekt, w którym wydzielone będą: hala produkcyjne, część sanitarna, techniczna
oraz piwnice dla fermentacji i dojrzewania wina (też w beczkach) oraz wiata (zadaszenie) placu
manewrowego. Kubatura obiektu wyniesie ok. 5220 m2. W obiekcie nie przewiduje się handlowej
powierzchni sprzedażowej. Budynek posadowiono w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania
geologiczne.
1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania i przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem warstw stolarki i slusarki przy realizacji budynku wytwórni wina.
Specyfikacja Techniczna wchodzi w skład Dokumentacji Projektowej i stanowi jeden z dokumentów
przetargowych przy zleceniu i realizacji robót.
Przedmiot i zakres robót budowlanych
przewidzianych do wykonywania przy realizacji
przedsięwzięcia zgodnie z kodami ze wspólnego słownika zamówień publicznych CPV

1.4. Określenia podstawowe
Zakres robót objęty SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie stolarki i ślusarki przy realizacji budynku wytwórni
wina.
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1.5. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi
w ST-00 Wymagania ogólne.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Normami branżowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich robót
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
2.

MATERIAŁY- URZĄDZENIA

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające
warunki określone w: — Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). — Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące
stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2 Wymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:
Stolarka okienna i drzwiowa oraz ślusarka zgodnie z dokumentacją techniczną.
2.3. Deklaracja zgodności
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki
badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału.
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3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne.
4.

TRANSPORT

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.
Należy zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza prefabrykowane nadproża, pustaki
wentylacyjne) przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sypkie materiały do przygotowania zapraw
zabezpieczyć przed zamoczeniem.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN- 88/893202.
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki i ślusarki, należy sprawdzić na
budowie wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Światło otworu do wypełnienia wyrobem
powinno być większe niż zewnętrzne wymiary wyrobu, ale nie większe niż 3cm w kierunku
poziomym i 10cm w kierunku pionowym (ze względu na parapet wewnętrzny). Ewentualne
niezgodności wymiarów ościeży, zwłaszcza otwory mniejsze niż przewidywane wymiary stolarki
należy zgłosić Inżynierowi przed prefabrykacją wyrobów. W takim wypadku Inżynier wraz
Projektantem podejmie stosowną decyzję. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń w wykonaniu
ościeży, należy je naprawić i oczyścić.
Stolarkę i ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposażeniem malowaniem
itp.) należy przygotować fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla
prawidłowego montażu. Stolarka i ślusarka specjalna, np. p.poż., powinna być opisana przez
producenta. Wyroby otwierane powinny być tak wykonane, aby gwarantowały otwarcie do kąta 90°
nawet po otynkowaniu węgarków.
Okucia, zamki, klamki itp. Przygotowuje się odrębnie.
Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny być zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwisów. Narożniki należy
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zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy owinąć folią ochronną.
5.3. Zakres wykonania Robót
5.3.1. Montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wewnętrznej i zewnętrznej
Okna i drzwi balkonowe należy wstawić na podkładkach w przygotowane i oczyszczone otwory
(ościeża), ustawić w pionie i poziomie (w trzech płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne
odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2mm. Zamocowania ościeżnic
należy dokonać za pomocą łączników jak:
zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania należy tak
dobrać aby zapewnić wymaganą stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należy sprawdzić
wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny
otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny
działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie powinno
odbywać się do wewnątrz pomieszczeń. Parapety wewnętrzne należy osadzić, tak aby lekko
zachodziły pod ościeżnicę, wypoziomować i zamocować na zaprawę. Wszystkie parapety
wewnętrzne, w ramach tego samego pomieszczenia powinny wystawać przed lico ściany na
jednakową odległość. Szczeliny pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami należy szczelnie wypełnić
pianką poliuretanową, a styk ościeżnicy z parapetem uszczelnić materiałem trwale elastycznym, o
dobrej przyczepności do podłoża, odpornym na działanie czynników atmosferycznych i temperatury.
Okna, po ostatecznym osadzeniu należy wyposażyć w klamki i pozostały osprzęt i zamknąć.
5.3.2. Montaż drzwi przeciwpożarowych
Ościeżnice należy osadzić analogicznie jak w drzwiach zewnętrznych. Otwieranie zgodne z
dokumentacją projektową. Szczeliny pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami należy dokładnie wypełnić
specjalną pianką p.poż. Po osadzeniu skrzydeł należy przeprowadzić ich regulację. Na koniec
zamontować klamki, zamki i pozostały osprzęt.
5.3.3. Montaż balustrad schodowych
Balustrady należy prefabrykować w warunkach warsztatowych wg dokumentacji projektowej,
ocynkować i malować proszkowo. Prefabrykowane elementy osadzić na budowie w sposób określony
w dokumentacji projektowej, spasować i wykończyć styki.
5.3.4. Montaż drabinek stalowych oraz schodów stalowych
Schody i drabinki należy prefabrykować w warunkach warsztatowych wg dokumentacji projektowej,
zabezpieczyć antykorozyjnie. Prefabrykowane elementy osadzić na budowie w sposób określony w
dokumentacji projektowej, spasować i wykończyć styki.

STWIOR – ST 06.00 STOLARKA I SLUSARKA

Budynek wytwórni wina , 74-110 Banie, Baniewice 115 działka geod. nr 110/6, obręb Baniewice

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST-00.00." Wymagania ogólne".
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót
z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
badanie dostaw materiałów
kontrolę prawidłowości osadzania elementów (geometrii i technologii)
kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów
kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów
ocenę estetyki wykonanych robót
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych
materiałów z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania Ogólne".
Jednostkami obmiaru są:
sztuka w danym wymiarze [m2] w przypadku montażu stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej,
metr [m] w przypadku montażu parapetów oraz balustrad, ścianek pomiędzy
8.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót jest potwierdzeniem, że roboty wykonane zostały zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi częściowemu,
b) odbiorowi końcowemu.
8.1. Odbiór częściowy
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru częściowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
8.2. Odbiór końcowy
Ogólne wymagania dotyczące odbioru końcowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00- „Wymagania ogólne"
10. PRZEPISY POWIĄZANE.
-Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów.
-Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie lub inne upoważnione instytucje.
-Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I~IV,
-Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną
środkami chemicznymi”,
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia
- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania
- PN-EN 1932:2002U - Zewnętrzne zasłony i żaluzje - Odporność na obciążenie wiatrem - Metody
badań
- PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,
klasy 0 i 0T Ogólne wymagania i badania
- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych,
- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja,
- PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające
prostopadle do płaszczyzny skrzydła,
- PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe,
- PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy,
- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne prostopadłe i
równoległe do płaszczyzny skrzydła,
- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe
- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne
- PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
- PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne
- PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej odporności na
włamanie - klasy C Wymagania i badania uzupełniające,
- PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie
- PN-EN 107:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne
- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe,
zwichrowanie i siły operacyjne
- PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja
- PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50
- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda
badania
- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja
- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania
- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja
- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania
- PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych
modularnie
STWIOR – ST 06.00 STOLARKA I SLUSARKA

Budynek wytwórni wina , 74-110 Banie, Baniewice 115 działka geod. nr 110/6, obręb Baniewice

- PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania
- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
- PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie odporności drzwi
na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim
- PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 1:
Rura uderzeniowa
- PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Wymagania i klasyfikacja Część 1: Rura uderzeniowa
- PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Metody badań,
- PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i klasyfikacja
- PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi
- PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i
prostokątność
- PN-EN 1294:2002U - Skrzydła drzwiowe - Określenia zachowania się pod wpływem zmian
wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach
- PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym
- PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji
- PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru
- PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - Klasy
tolerancji
- PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne
- PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naświetla drewniane wewnętrzne
- PN-EN 12194:2002U - Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne - Niewłaściwe użytkowanie Metody badań
- PN-EN ISO 10077-1:2002 - Właściwości cieplne okien drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika
przenikania ciepła - Część 1: Metoda uproszczona
- PN-EN ISO 12567-1:2002U - Właściwości cieplne okien i drzwi - Określanie współczynnika
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne okna i drzwi
- PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki
łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe.

Opracował:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST- 07.00

TYNKI, OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, POWŁOKI
MALARSKIE
CPV 45400000-1

Styczeń 2019
1. WSTĘP
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1.1. Nazwa nadana inwestycji

Budynek wytwórni wina
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Inwestycji jest wybudowanie budynku wytwórni wina wraz z towarzyszącymi
instalacjami.

Inwestor:

Winnica Baniewice Sp. z o. o. Spółka Kom.
74-110 Banie, Baniewice 4

Dane ogólne:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budynku produkcyjnego wytwórni
i wiaty wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z projekt zagospodarowania.
Inwestycja obejmuje rozbudowę zakładu produkcyjnego wytwórni – „Winnicy Baniewice”.
Przedsięwzięcie polega,
zgodnie z uzyskaną Decyzją o
warunkach
zabudowy,
Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i Decyzja o pozwoleniu na budowę na Budowie
obiektu i zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń w celu uruchomienia dodatkowej produkcji wina
przez spółkę Winnica Baniewice na terenie istniejącej wytwórni wina, na działce 110/6.
Zaprojektowano obiekt, w którym wydzielone będą: hala produkcyjne, część sanitarna, techniczna
oraz piwnice dla fermentacji i dojrzewania wina (też w beczkach) oraz wiata (zadaszenie) placu
manewrowego. Kubatura obiektu wyniesie ok. 5220 m2. W obiekcie nie przewiduje się handlowej
powierzchni sprzedażowej. Budynek posadowiono w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania
geologiczne.
1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania i przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem robót tynkarskich wewnętrznych, okładzin wewnętrznych i wewnętrznych powłok
malarskich przy realizacji budynku wytwórni wina.
Specyfikacja Techniczna wchodzi w skład Dokumentacji Projektowej i stanowi jeden z dokumentów
przetargowych przy zleceniu i realizacji robót.
Przedmiot i zakres robót budowlanych
przewidzianych do wykonywania przy realizacji
przedsięwzięcia zgodnie z kodami ze wspólnego słownika zamówień publicznych CPV

1.4. Zakres robót objęty SST
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Zakres robót objęty SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót tynkarskich wewnętrznych, okładzin wewnętrznych
i wewnętrznych powłok malarskich przy realizacji budynku wytwórni wina.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi
w ST-00 Wymagania ogólne.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Normami branżowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich robót
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
2.

MATERIAŁY- URZĄDZENIA

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające
warunki określone w: — Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). — Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące
stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2 Wymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:
2.2.1. zaprawa tynkarska gipsowa o grubości 1,2 cm
2.2.2. płytki glazurowane, półmatowe, powinny spełniać wymogi normy PN-B-10121. Glazura gat. I,
w klasie twardości 3-4 wg Mosha i nasiąkliwości poniżej 18%
2.2.3. klej do płytek – stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną, o
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przyczepności do podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa
2.2.4. zaprawa fugowa wodoodporna, w kolorze białym. Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości
fugi
2.2.5. silikon do fug o dobrej przyczepności do podłoży, na które będzie nanoszony, z dodatkiem
środka grzybobójczego,
2.2.6. listwy wykończeniowe z PCV
2.2.7. kątownik aluminiowy perforowany do zabezpieczenia narożników wypukłych
2.2.8. farba emulsyjna, akrylowa i lateksowa – przewiduje się zastosowanie wodorozcieńczalnej,
akrylowej farby emulsyjnej białej i barwionej, o zawartości części stałych co najmniej 35% objętości i
dobrej przepuszczalności pary wodnej. Należy stosować farbę emulsyjną podkładową do gruntowania
powierzchni i farbę nawierzchniową. Kolory wg dokumentacji projektowej.
2.3. Deklaracja zgodności
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki
badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału.
3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne.
4.

TRANSPORT

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.
Należy zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza prefabrykowane nadproża, pustaki
wentylacyjne) przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sypkie materiały do przygotowania zapraw
zabezpieczyć przed zamoczeniem.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN- 88/893202.
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki i ślusarki, należy sprawdzić na
budowie wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Światło otworu do wypełnienia wyrobem
powinno być większe niż zewnętrzne wymiary wyrobu, ale nie większe niż 3cm w kierunku
poziomym i 10cm w kierunku pionowym (ze względu na parapet wewnętrzny). Ewentualne
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niezgodności wymiarów ościeży, zwłaszcza otwory mniejsze niż przewidywane wymiary stolarki
należy zgłosić Inżynierowi przed prefabrykacją wyrobów. W takim wypadku Inżynier wraz
Projektantem podejmie stosowną decyzję. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń w wykonaniu
ościeży, należy je naprawić i oczyścić.
Stolarkę i ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposażeniem malowaniem
itp.) należy przygotować fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla
prawidłowego montażu. Stolarka i ślusarka specjalna, np. p.poż., powinna być opisana przez
producenta. Wyroby otwierane powinny być tak wykonane, aby gwarantowały otwarcie do kąta 90°
nawet po otynkowaniu węgarków.
Okucia, zamki, klamki itp. Przygotowuje się odrębnie.
Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny być zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwisów. Narożniki należy
zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy owinąć folią ochronną.
5.3. Zakres wykonania Robót
5.3.1. Tynki jednowarstwowe gipsowe
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew
narożnikowych. Należy zastosować aluminiowe kątowniki perforowane.
Tynki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonywanie
mogłoby spowodować uszkodzenia tynków. Zaleca się wykonywanie robót w temp. Od+5 do +25°C
i pod warunkiem, iż w ciągu doby nie nastąpi spadek temp. poniżej 0°C. W przypadku, gdy warunek
ten nie może być spełniony należy stosować środki ochronne, jak przy wykonywaniu robót
w warunkach zimowych. Jeżeli temperatura jest wyższa niż +25°C należy tynki chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilżanie wodą (min. w ciągu pierwszych 3 dni).
Przygotowanie podłoża:
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych, a następnie obficie zmyć wodą.
Zacieranie tynku, połączone z ew. zwilżeniem powierzchni należy rozpocząć wtedy, gdy gips zacznie
wiązać.
Niewielkie, lokalne nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) lub za
pomocą cyklinowania (wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię przed jego naprawą.
5.3.2. Płytki glazurowane
Płytki układać na oczyszczonych ścianach (w przypadku ścian betonowych – na wysezonowanych
podłożach betonowych pozbawionych nalotu mleka cementowego), na zaprawie klejowej, nanoszonej
ząbkowana szpachlą.
Płytki o kształcie prostokątnym należy układać horyzontalnie. Uszczelnienia naroży wykonać
silikonem o barwie stosowanej fugi. Płytki powinny być układane od poziomu posadzki bez cokolika.
5.3.3. Malowanie farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi
Przed przystapieniem do prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki oraz
powierzchnie betonowe muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń.
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Powierzchnie ścian murowanych, nieotynkowanych muszą być oczyszczone i zagruntowane. Należy
wytrasować płaszczyzny do malowania i zabezpieczyć płaszczyzny sąsiednie.
Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwóch warstwach, aż do osiągnięcia
wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. Powierzchnie gruntować zgodnie z zaleceniami
producenta farb.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST-00.00." Wymagania ogólne".
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót
z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
badanie dostaw materiałów
kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
ocenę estetyki wykonanych robót
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych
materiałów z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania Ogólne".
Jednostkami obmiaru są:
metr kwadratowy [m2]

8.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót jest potwierdzeniem, że roboty wykonane zostały zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi częściowemu,
b) odbiorowi końcowemu.
8.1. Odbiór częściowy
Ogólne wymagania dotyczące odbioru częściowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
8.2. Odbiór końcowy
Ogólne wymagania dotyczące odbioru końcowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00- „Wymagania ogólne"
10. PRZEPISY POWIĄZANE.
PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontro1a jakości.
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-1 9701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały,
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,
PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny
PN-B-30003 - Cement murarski 15.
PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-1 0121 - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
P14-B- 19402 - Płyty gipsowe ścienne.
PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-79405 - Płyty gipsowo- kartonowe.
PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i że1betowe.
Ochrona materiałowostrukturalna. Wymagania.
PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i że1betowe.
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Zabezpieczenie
powierzchniowe. Zasady doboru.
P14-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy
ogólne.

Opracował:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST- 08.00

KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV 45261100-5
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1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana inwestycji

Budynek wytwórni wina
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Inwestycji jest wybudowanie budynku wytwórni wina wraz z towarzyszącymi
instalacjami.

Inwestor:

Winnica Baniewice Sp. z o. o. Spółka Kom.
74-110 Banie, Baniewice 4

Dane ogólne:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budynku produkcyjnego wytwórni
i wiaty wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z projekt zagospodarowania.
Inwestycja obejmuje rozbudowę zakładu produkcyjnego wytwórni – „Winnicy Baniewice”.
Przedsięwzięcie polega,
zgodnie z uzyskaną Decyzją o
warunkach
zabudowy,
Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i Decyzja o pozwoleniu na budowę na Budowie
obiektu i zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń w celu uruchomienia dodatkowej produkcji wina
przez spółkę Winnica Baniewice na terenie istniejącej wytwórni wina, na działce 110/6.
Zaprojektowano obiekt, w którym wydzielone będą: hala produkcyjne, część sanitarna, techniczna
oraz piwnice dla fermentacji i dojrzewania wina (też w beczkach) oraz wiata (zadaszenie) placu
manewrowego. Kubatura obiektu wyniesie ok. 5220 m2. W obiekcie nie przewiduje się handlowej
powierzchni sprzedażowej. Budynek posadowiono w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania
geologiczne.
1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania i przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem konstrukcji drewnianej przy realizacji budynku wytwórni wina.
Specyfikacja Techniczna wchodzi w skład Dokumentacji Projektowej i stanowi jeden z dokumentów
przetargowych przy zleceniu i realizacji robót.
Przedmiot i zakres robót budowlanych
przewidzianych do wykonywania przy realizacji
przedsięwzięcia zgodnie z kodami ze wspólnego słownika zamówień publicznych CPV

1.4. Zakres robót objęty SST
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Zakres robót objęty SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji drewnianej przy realizacji budynku wytwórni
wina.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi
w ST-00 Wymagania ogólne.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Normami branżowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich robót
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
2.

MATERIAŁY- URZĄDZENIA

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające
warunki określone w: — Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). — Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące
stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2 Wymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:
2.2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w
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sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje się drewno klasy K27
według następujących norm państwowych:
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa
tabela.
Oznaczenie
K27
Zginanie
Rozciąganie wzdłuż włókien
Ściskanie wzdłuż włókien
Ściskanie w poprzek włókien
Ścinanie wzdłuż włókien
Ścinanie w poprzek włókien
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady
Sęki w strefie marginalnej
Sęki na całym przekroju
Skręt włókien
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie
b) czołowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokość słojów

Klasy drewna
K33
27
0,75
20
7
3
1,5

Oblina

33
0,75
24
7
3
1,5

K33
do 1/4
do 1/4
do 7%

K27
1/4 do 1/2
1/4 do 1/3
do 10%

1/3
1/1

1/2
1/1

4 mm
dopuszczalna na długości dwu krawędzi
zajmująca do 1/4 szerokości lub długości

6 mm

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość
Krzywizna poprzeczna

6% szerokości
4% szerokości

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
• dla łat o grubości do 50 mm:
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
• dla łat o grubości powyżej 50 mm:
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– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i
–2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
2.2.2 Łączniki
2.2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny
być stosowane wyłącznie środki
dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym
lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki
sposób aby nie powodować ich deformacji.
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników
atmosferycznych.
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2.3. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inspektora.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika budowy.
3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne.
4.

TRANSPORT

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.
Należy zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza prefabrykowane nadproża, pustaki
wentylacyjne) przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sypkie materiały do przygotowania zapraw
zabezpieczyć przed zamoczeniem.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN- 88/893202.
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki i ślusarki, należy sprawdzić na
budowie wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Światło otworu do wypełnienia wyrobem
powinno być większe niż zewnętrzne wymiary wyrobu, ale nie większe niż 3cm w kierunku
poziomym i 10cm w kierunku pionowym (ze względu na parapet wewnętrzny). Ewentualne
niezgodności wymiarów ościeży, zwłaszcza otwory mniejsze niż przewidywane wymiary stolarki
należy zgłosić Inżynierowi przed prefabrykacją wyrobów. W takim wypadku Inżynier wraz
Projektantem podejmie stosowną decyzję. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń w wykonaniu
ościeży, należy je naprawić i oczyścić.
Stolarkę i ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposażeniem malowaniem
itp.) należy przygotować fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla
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prawidłowego montażu. Stolarka i ślusarka specjalna, np. p.poż., powinna być opisana przez
producenta. Wyroby otwierane powinny być tak wykonane, aby gwarantowały otwarcie do kąta 90°
nawet po otynkowaniu węgarków.
Okucia, zamki, klamki itp. Przygotowuje się odrębnie.
Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny być zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwisów. Narożniki należy
zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy owinąć folią ochronną.
5.3. Zakres wykonania Robót
5.3.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.3.2. Więźba dachowa
5.3.3. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.3.4. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
5.3.5. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych
więcej jak 0,5 mm.
5.3.6. Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
– w długości elementu do 20 mm
– w odległości między węzłami do 5 mm
– w wysokości do 10 mm.
5.3.7. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST-00.00." Wymagania ogólne".
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót
z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
badanie dostaw materiałów
kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
ocenę estetyki wykonanych robót
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Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych
materiałów z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania Ogólne".
Jednostkami obmiaru są:
ilość m3 wykonanej konstrukcji
8.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót jest potwierdzeniem, że roboty wykonane zostały zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi częściowemu,
b) odbiorowi końcowemu.
8.1. Odbiór częściowy
Ogólne wymagania dotyczące odbioru częściowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
8.2. Odbiór końcowy
Ogólne wymagania dotyczące odbioru końcowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00- „Wymagania ogólne"
10. PRZEPISY POWIĄZANE.
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-EN 844-3:2002

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
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PN-EN 844-1:2001
okrągłego i tarcicy.

Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna

PN-82/D-94021
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996

System oznaczenia części złącznych.

Opracował:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST- 09.00

ROBOTY POKRYWCZE
CPV 45261000-4

Styczeń 2019

STWIOR – ST 09.00 ROBOTY POKRYWCZE

Budynek wytwórni wina , 74-110 Banie, Baniewice 115 działka geod. nr 110/6, obręb Baniewice

1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana inwestycji

Budynek wytwórni wina
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Inwestycji jest wybudowanie budynku wytwórni wina wraz z towarzyszącymi
instalacjami.

Inwestor:

Winnica Baniewice Sp. z o. o. Spółka Kom.
74-110 Banie, Baniewice 4

Dane ogólne:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budynku produkcyjnego wytwórni
i wiaty wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z projekt zagospodarowania.
Inwestycja obejmuje rozbudowę zakładu produkcyjnego wytwórni – „Winnicy Baniewice”.
Przedsięwzięcie polega,
zgodnie z uzyskaną Decyzją o
warunkach
zabudowy,
Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i Decyzja o pozwoleniu na budowę na Budowie
obiektu i zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń w celu uruchomienia dodatkowej produkcji wina
przez spółkę Winnica Baniewice na terenie istniejącej wytwórni wina, na działce 110/6.
Zaprojektowano obiekt, w którym wydzielone będą: hala produkcyjne, część sanitarna, techniczna
oraz piwnice dla fermentacji i dojrzewania wina (też w beczkach) oraz wiata (zadaszenie) placu
manewrowego. Kubatura obiektu wyniesie ok. 5220 m2. W obiekcie nie przewiduje się handlowej
powierzchni sprzedażowej. Budynek posadowiono w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania
geologiczne.
1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania i przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem robót pokrywczych przy realizacji budynku wytwórni wina.
Specyfikacja Techniczna wchodzi w skład Dokumentacji Projektowej i stanowi jeden z dokumentów
przetargowych przy zleceniu i realizacji robót.
Przedmiot i zakres robót budowlanych
przewidzianych do wykonywania przy realizacji
przedsięwzięcia zgodnie z kodami ze wspólnego słownika zamówień publicznych CPV

1.4. Określenia podstawowe
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Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi
w ST-00 Wymagania ogólne.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Normami branżowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich robót
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
2.

MATERIAŁY- URZĄDZENIA

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające
warunki określone w: — Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). — Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące
stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.3. Deklaracja zgodności
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki
badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału.
3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne.
4.

TRANSPORT
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Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.
Należy zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza prefabrykowane nadproża, pustaki
wentylacyjne) przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sypkie materiały do przygotowania zapraw
zabezpieczyć przed zamoczeniem.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN- 88/893202.
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki i ślusarki, należy sprawdzić na
budowie wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Światło otworu do wypełnienia wyrobem
powinno być większe niż zewnętrzne wymiary wyrobu, ale nie większe niż 3cm w kierunku
poziomym i 10cm w kierunku pionowym (ze względu na parapet wewnętrzny). Ewentualne
niezgodności wymiarów ościeży, zwłaszcza otwory mniejsze niż przewidywane wymiary stolarki
należy zgłosić Inżynierowi przed prefabrykacją wyrobów. W takim wypadku Inżynier wraz
Projektantem podejmie stosowną decyzję. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń w wykonaniu
ościeży, należy je naprawić i oczyścić.
Stolarkę i ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposażeniem malowaniem
itp.) należy przygotować fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla
prawidłowego montażu. Stolarka i ślusarka specjalna, np. p.poż., powinna być opisana przez
producenta. Wyroby otwierane powinny być tak wykonane, aby gwarantowały otwarcie do kąta 90°
nawet po otynkowaniu węgarków.
Okucia, zamki, klamki itp. Przygotowuje się odrębnie.
Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny być zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwisów. Narożniki należy
zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy owinąć folią ochronną.
5.3. Zakres wykonania Robót
5.3.1. Obróbki blacharskie
• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
• roboty blacharskie z blachy cynk-tytan można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze
nie niższej od –15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
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5.3.2.. Krycie dachówką ceramiczną
a) krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być wykonywane przy
temperaturze powyżej +5°C,
b) przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie,
c) dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa
niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu,
d) zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana
drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat,
e) pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241.
5.3.3. Rynny z blachy cynkowo-tytanowej
• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i
składany w elementy wieloczłonowe,
• powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być
lutowane na całej długości,
• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 50 cm,
• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.3.4. Rury spustowe – z blachy jw.
• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza
blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
• powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych
na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 3 m,
• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST-00.00." Wymagania ogólne".
-Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
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-Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
-Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy.
- W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych
materiałów z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania Ogólne".
Jednostkami obmiaru są:
metr kwadratowy [m2]
8.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót jest potwierdzeniem, że roboty wykonane zostały zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi częściowemu,
b) odbiorowi końcowemu.
8.1. Odbiór częściowy
Ogólne wymagania dotyczące odbioru częściowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
8.2. Odbiór końcowy
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru końcowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00- „Wymagania ogólne"
10. PRZEPISY POWIĄZANE.
PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241
Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy
odbiorze..
PN-EN 490:2000
Dachówki i kształtki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999
Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe.
Badania.

Opracował:
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1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana inwestycji

Budynek wytwórni wina
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Inwestycji jest wybudowanie budynku wytwórni wina wraz z towarzyszącymi
instalacjami.

Inwestor:

Winnica Baniewice Sp. z o. o. Spółka Kom.
74-110 Banie, Baniewice 4

Dane ogólne:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budynku produkcyjnego wytwórni
i wiaty wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z projekt zagospodarowania.
Inwestycja obejmuje rozbudowę zakładu produkcyjnego wytwórni – „Winnicy Baniewice”.
Przedsięwzięcie polega,
zgodnie z uzyskaną Decyzją o
warunkach
zabudowy,
Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i Decyzja o pozwoleniu na budowę na Budowie
obiektu i zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń w celu uruchomienia dodatkowej produkcji wina
przez spółkę Winnica Baniewice na terenie istniejącej wytwórni wina, na działce 110/6.
Zaprojektowano obiekt, w którym wydzielone będą: hala produkcyjne, część sanitarna, techniczna
oraz piwnice dla fermentacji i dojrzewania wina (też w beczkach) oraz wiata (zadaszenie) placu
manewrowego. Kubatura obiektu wyniesie ok. 5220 m2. W obiekcie nie przewiduje się handlowej
powierzchni sprzedażowej. Budynek posadowiono w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania
geologiczne.
1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania i przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem wykonania nawierzchni utwardzonych przy realizacji budynku wytwórni wina.
Specyfikacja Techniczna wchodzi w skład Dokumentacji Projektowej i stanowi jeden z dokumentów
przetargowych przy zleceniu i realizacji robót.
Przedmiot i zakres robót budowlanych
przewidzianych do wykonywania przy realizacji
przedsięwzięcia zgodnie z kodami ze wspólnego słownika zamówień publicznych CPV

1.4. Określenia podstawowe

STWIOR – ST 10.00NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Budynek wytwórni wina , 74-110 Banie, Baniewice 115 działka geod. nr 110/6, obręb Baniewice

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Normami branżowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Ulepszone podłoże – warstwa podłoża pod nawierzchnią, ulepszona cementem, stosowana
wówczas, gdy podłoże gruntowe ma małą nośność.
Kruszywo stabilizowane cementem – mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu
wiązania cementu.
Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla pieszych od jezdni,
Obrzeże betonowe – prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich robót
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
2. MATERIAŁY- URZĄDZENIA
Materiały użyte do Robót muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym
wytwórni lub innym umownym warunkom.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiału
dostarczonego na Teren Budowy oraz za jego właściwe składowanie i wbudowanie.
Beton na ławę
Beton na ławę z oporem pod krawężnik powinien być klasy B-15. Beton powinien być
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250
Piasek
Piasek powinien odpowiadać PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego należy stosować piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.
Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.
Lp. Wyszczególnione właściwości
Skład ziarnowy:
1.
a) zawartość ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie więcej niż:
b) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż:
2.
Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż:
3.
Wskaźnik piaskowy większy od:
4.
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza niż barwa:

Wymagania
2,0
10,0
0,1
60
wzorcowa

Obrzeża
Należy stosować obrzeża z cegły klinkierowej brukowej oraz ułożyć obrzeże przy nawierzchni z
kostki kamiennej z tego samego materiału zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Powierzchnie obrerzy powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys.
Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników:
-na długości 8 mm,
-na szerokości i wysokości 3 mm.
Składowanie obrzeży powinnobyć takie, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym
i przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych.
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Kruszywa
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych
kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 2.
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.5. tablica 3.
Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
Badania
Lp.
Właściwości
Wymagania
według
Uziarnienie ziarn pozostających na
PN-B1
sicie # 2 mm,
30
06714-15
%, nie mniej niż:
Uziarnienie ziarn przechodzących
przez sito 0,075 mm,
15
%, nie więcej niż:
Zawartość części organicznych,
PN-B2
barwa cieczy nad
wzorcowa
06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niż:
Zawartość zanieczyszczeń obcych,
PN-B3
0,5
%, nie więcej niż:
06714-12
Zawartość siarczanów, w
PN-B4
przeliczeniu na SO3,
1
06714-28
%, poniżej:
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie
budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,
w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów
kruszyw.
Podbudowa z kruszywa łamanego
Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne,
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Warstwę podbudowy należy wykonać w zależności
od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm o uziarnieniu
ciągłym.
Kruszywo winno spełniać następujące wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:1996 I odm. I.
Nawierzchnia utwardzona z kostek betonowych
3.
SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie
podlegają oddzielnej zapłacie.
4.

TRANSPORT

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Krawężniki należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa
nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Obrzeża należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Obrzeża powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone
przed wysypywaniem.
Transport klinkieru Wykonawca zapewni transport klinkieru drogowego na paletach
– samochodami z HDS.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.
Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z materiału wskazanego w Projekcie należy wykonać
warstwy konstrukcyjne podłoża.
Koryta pod nawierzchnie
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97
według normalnej metody Proctora.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.
Podbudowa z kruszywa
Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane
rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych
i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0.97. Wskaźnik zagęszczenia
należy wykonać po jednym na każde 100 m2 koryta i nie mniej niż 2 na każdej działce roboczej.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki lub roboty wykonać ręcznie. Ścięty grunt
powinien być wykorzystany na uzupełnienie poboczy w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania .
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym
nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być
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wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową
lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej,
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm na poszerzeniach i 15 cm
na zjazdach po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości,
mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1.
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi
i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża
Wykonawcę robót.
Podsypka piaskowa
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
Podsypka cementowo-piaskowa
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zagęszczona
i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy współczynniku wodno-cementowym 0,25÷0,35.
Zawartość cementu do piasku w stosunku 1:4
Krawężniki i obrzeża
Wykonanie ławy pod krawężnik
Ławę betonową z oporem wykonuje się pod krawężnik 20x30, a pod krawężnik najazdowy bez oporu
w szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie
ławy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN- 63/B-06251. Co 50 m wykonanej ławy, należy
wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
Ustawienie obrzeży
Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu
Wysokość obrzeży nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinny wynosić 5-6
cm. Niweleta obrzeży powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego.
Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć
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wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

Układanie nawierzchni z kostek betonowych
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.
Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do
ruchu.

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót
W trakcie, których zakres precyzuje pkt. 1.3 należy przestrzegać następujących zasad:
- w trakcie prowadzenia prac należy przestrzegać przepisów BHP.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST-00.00." Wymagania ogólne".
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczać je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej
niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu,
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość
prowadzenia robót.
Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych
SST - "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót z ustaleniami
punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jakości robót".
Kontrola po wykonaniu robót
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję, równość nawierzchni, profil podłużny, profil
poprzeczny, równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin.
Przeprowadzenie badań
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót , Wykonawca powinien sprawdzić , czy producent płyt betonowych i
naswierzchni mineralnych posiada atest wyrobu . Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca

STWIOR – ST 10.00NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Budynek wytwórni wina , 74-110 Banie, Baniewice 115 działka geod. nr 110/6, obręb Baniewice

powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie.
Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją
projektową.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla :
głębokości koryta ± 1 cm,
szerokości koryta : ± 5 cm.
Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie składu, grubości i wymaganych spadków polega na
stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową .
Sprawdzenie równości nawierzchni
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każdej ułożonej
nawierzchni zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien
przekraczać 1 cm.
Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą
przekraczać ±2 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą.
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %.
Ocena badań
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonaną, jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badań okażą
się pozytywne.
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność zakupionych i zamontowanych urządzeń
ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacją Projektową
i Poleceniami Inżyniera.
Mieszanka mineralna
Badanie właściwości materiałów
Sprawdzenie właściwości materiałów polega na zbadaniu i porównaniu wyników z wymaganiami
Producenta.
Sprawdzenie prawidłowości zagęszczenia mieszaki
Sprawdzanie prawidłowości zagęszczenia kruszywa polega na badaniu zgodności z przyjętymi
założeniami.
Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy
Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciągłej kontroli zgodności
z wymaganiami.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy polega na ciągłej ocenie wizualnej
powierzchni pod względem zgodności z wymaganiami.
Pomiar grubości
Pomiar grubości należy przeprowadzić na próbkach wyciętych z warstwy.
Pomiar szerokości
Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą,
min 1 raz na 10 m.
Pomiar równości
Sprawdzenie równości podłużnej należy wykonać dla całego odcinka warstwy nawierzchni
przy użyciu planografu według BN-68/8931-04 [8] dla każdego pasa ruchu.
Sprawdzenie równości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą,
min 1 raz na 10 m.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania Ogólne".
Jednostką obmiarową dla robót objętych przedmiotową Specyfikacją Techniczną Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych jest:
[m2] wykonania ciągów pieszych z mieszanki mineralnej,
[m] wykonania krawężników i obrzeży,
[mb] wykonania obrzeży i krawężników
8.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót jest potwierdzeniem, że roboty wykonane zostały zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi częściowemu,
b) odbiorowi końcowemu.
8.1. Odbiór częściowy
Ogólne wymagania dotyczące odbioru częściowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:
sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją,
zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów,
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy
uznać za zgodne ze SST
8.2. Odbiór końcowy
Ogólne wymagania dotyczące odbioru końcowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
przygotowanie podłoża,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki.
8.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru końcowego podano w ST-00 Wymagania ogólne.
w tym dokumenty które Wykonawca jest zobowiązany przygotować.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00- „Wymagania ogólne"
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni
Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] krawężników i obrzeży:
10. PRZEPISY POWIĄZANE.
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań
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PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną -- Wymagania i badania
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego cementem
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania
i badania
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań
PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu
PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu
PN-6-12068:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe drogowe

Opracował:
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1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana inwestycji

Budynek wytwórni wina
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Inwestycji jest wybudowanie budynku wytwórni wina wraz z towarzyszącymi
instalacjami.

Inwestor:

Winnica Baniewice Sp. z o. o. Spółka Kom.
74-110 Banie, Baniewice 4

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru realizacji instalacji
elektrycznej budynku przewidzianej do wykonania w ramach budowy budynku produkcyjnobiurowego wytwórni wina.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Zewnętrznych Robót Sanitarnych - należy przez to
rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót
instalacyjnych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz
określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru.

Dane ogólne:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budynku produkcyjnego wytwórni
i wiaty wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z projekt zagospodarowania.
Inwestycja obejmuje rozbudowę zakładu produkcyjnego wytwórni – „Winnicy Baniewice”.
Przedsięwzięcie polega,
zgodnie z uzyskaną Decyzją o
warunkach
zabudowy,
Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i Decyzja o pozwoleniu na budowę na Budowie
obiektu i zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń w celu uruchomienia dodatkowej produkcji wina
przez spółkę Winnica Baniewice na terenie istniejącej wytwórni wina, na działce 110/6.
Zaprojektowano obiekt, w którym wydzielone będą: hala produkcyjne, część sanitarna, techniczna
oraz piwnice dla fermentacji i dojrzewania wina (też w beczkach) oraz wiata (zadaszenie) placu
manewrowego. Kubatura obiektu wyniesie ok. 5220 m2. W obiekcie nie przewiduje się handlowej
powierzchni sprzedażowej. Budynek posadowiono w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania
geologiczne.
1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem.
Opracowanie obejmuje rozwiązania w zakresie:
- instalacja ogólna
- instalacja piorunochronna
- instalacja wyrównawcza i uziom
- ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa
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Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty elektryczne w zakresie
ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową,
a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi
i branżowymi oraz wiedza techniczną.
1.3.1 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących instalacji:
•
•
•
•

instalacja ogólna
instalacja piorunochronna
instalacja zewnętrzna wyrównawcza i uziom
ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa

1.4. Określenia podstawowe
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urządzeń
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST) - dokument zawierający zespół cech
wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych,
jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także, co do nazewnictwa,
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę
badań dla potwierdzenia tych wymagań.
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiału tub wyrobu.
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważniona jednostkę badającą (certyfikującą),
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiału tub wyrobu.
Cześć czynna - przewód tub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie
spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynna).
Połączenia wyrównawcze - elektryczne polaczenie części przewodzących dostępnych lub obcych w
celu wyrównania potencjału.
Kable i przewody - materiał/służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów
elektrycznych w wybrane miejsce.
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Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający
przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
• przepusty kablowe i osłony krawędzi,
• drabinki instalacyjne,
• koryta i korytka instalacyjne,
• rury instalacyjne,
• kanały podłogowe,
• systemy mocujące,
• puszki elektroinstalacyjne,
• końcówki kablowe, zaciski i konektory,
• pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławnice, złączki i
szyny, zaciski ochronne.
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inna formę energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.).
Klasa ochronności - oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego
cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z
instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami
zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła, a także do
uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe
umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi są strony lub elementy ukierunkowania światła w formie: klosza,
odbłyśnika, rastra, abażuru, itp.
Stopień ochrony IP - określony w PN-EN 60529:2003, miara ochrony przed dotykiem elementów
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody)
i gazów, którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego
wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające
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parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem
zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i
przewodów mających na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacja
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:
• Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
• Kucie bruzd i wnęk,
• Osadzanie kołków w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie,
• Montaż uchwytów do rur i przewodów,
• Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,
• Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
• Oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.
• Montaż rusztowań w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5m
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej - zespół aparatury i system połączeń wewnętrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Kabel elektroenergetyczny – odmiana przewodu, służąca do przesyłania energii elektrycznej.
Kabel sygnalizacyjny – przewód wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych,
kontrolno-pomiarowych, zabezpieczających.
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo
kilka kabli połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułożone są na wspólnej trasie, łącząc
zaciski dwóch urządzeń elektroenergetycznych.
Napięcie znamionowe kabla Uo/U – napięcie, na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo –
napięcie pomiędzy żyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U – napięcie międzyprzewodowe
kabla.
W kraju produkuje się kable elektroenergetyczne na napięcia znamionowe: 0,6/1kV, ilość żył tych
kabli może wynosić od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do
1000mm2 (praktycznie od 4 mm2).
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających na celu
zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy
czynności:
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
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– montaż uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montaż powłok z tworzyw sztucznych lub
metalowych,
– montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
– odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją
techniczną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i
spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia
i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących
czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy
Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć
wg
ustawy
„Prawo
Budowlane”.
Wykonawca
nie
może
wykorzystać
błędów
lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić
Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, realizując roboty inwestycyjne, jest zobowiązany
by wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące:
•
•
•
•

do

zagwarantowania,

bezpieczeństwa użytkowania
odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród
warunków BHP

Wykonawca jest zobowiązany do:
•
•

•

zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, istniejących
urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub
zniszczeniem
urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków
bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników
procesu budowlanego jak i dla osób postronnych
sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
•

czynniki mogące stwarzać zagrożenia
wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy
oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu
zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót
zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.
zapewnienie BHP
zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy
prowadzeniu robót remontowych
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej
dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika
Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestników procesu budowlanego.
Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót
zgodnie
z
Rozporządzeniem
Ministra
Infrastruktury
z
dnia
23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.

2.

MATERIAŁY- URZĄDZENIA

Materiały użyte do Robót muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym
wytwórni lub innym umownym warunkom.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiału
dostarczonego na Teren Budowy oraz za jego właściwe składowanie i wbudowanie.
Budowę wytwórni wina należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie
stanowiły
zagrożenia
dla
higieny
i
zdrowia
użytkowników
w
szczególności
w wyniku:
•
•
•
•
•

wydzielania się gazów toksycznych
obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu
niebezpiecznego promieniowania
nieprawidłowego usuwania dymu i spalin
nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania.
Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu
i uzgodnieniami z Inwestorem. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
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szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania lub zakupu materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia przez Inwestora. Aparatura i urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
i urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie
z założeniami Projektu.
- Odbiór materiałów na budowie
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami
gwarancyjnymi.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności
z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów: (pęknięcia, ubytki,
zgniecenia).
- Składowanie materiałów
Wszystkie materiały elektryczne i teletechniczne należy składować w zamykanych magazynach w
warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. Dla urządzeń elektronicznych
zapewnić dopuszczalną wilgotność i temperaturę.

4.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót
oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych
z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji
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wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli
wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej
produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty,
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji
Technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
- organizację wykonywania robót,
- termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót –
- zasady BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
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Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.
Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi
przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji
robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację lub świadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury (np.: warunki producentów urządzeń) zaakceptowane
przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi
Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki
badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych wzorów przez niego zaaprobowanych.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy
z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie
wymagań podstawowych:
- certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazując że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowanych
lub europejskich aprobat technicznych bądź krajową specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez Komisję Europejska
wykazie.
W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu albo wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do wymagań
podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu,
objętego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych
do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra właściwego do spraw
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budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić ich ważne (aktualne) Aprobaty Techniczne.
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz,
uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego,
daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczące czynności geodezyjnych,
dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań,
inne informacje istotne dla przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót. Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę,
protokoły przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń oraz
korespondencja na budowie, powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze
dostępne dla Zamawiającego.
- Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
- Sprawdzenie ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi.
- Sprawdzenie zainstalowania osprzętu.
- Sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
- Sprawdzenie oznaczenia przewodów.
- Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych.
- Sprawdzenie połączeń kabli i przewodów.
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Po wykonaniu robót związanych z montażem i podłączaniem rozdzielnic elektrycznych należy
sprawdzić
pomiar izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, nastawy zabezpieczeń, kompletność
wyposażenia i zgodność z projektem, prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń
wyposażenia.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową
i Specyfikacją Techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie
zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów.
Poszczególne jednostki obmiarowe
który stanowi odrębne opracowanie.
8.

i
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ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót jest potwierdzeniem, że roboty wykonane zostały zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi częściowemu,
b) odbiorowi końcowemu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają;
- roboty montażowe wykonywania rur kanałowych i odwodnień liniowych;
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych;
- zasypywanie zagęszczonych wykopów.
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Odbiór robot zanikających powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
9. PRZEPISY POWIĄZANE.
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych
charakterystyk.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
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wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania
izolacyjnego i łączenia.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji
informatycznych.
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do sauny.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych
i ogrodniczych.
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń
przetwarzania danych.
PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.
PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych
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barwami lub cyframi.
PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty
instalacji i urządzeń.
PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
PN-HD 625.1S1:2002(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego
napięcia. Zasady, wymagania i badania.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B
– Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.
PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1: Wymagania
stawiane elementom połączeniowym.
PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
PN-EN 60439-1:2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i
niepełnym zakresie badań typu.
N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona
przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC.
PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych
PN-EN 50171:2002 (U) Niezależne systemy zasilania.
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
PN-EN 1838:2002 (U) Oświetlenie awaryjne.
ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogólne wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne
ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Opracował:
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1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana inwestycji

Budynek wytwórni wina
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Inwestycji jest wybudowanie budynku wytwórni wina wraz z towarzyszącymi
instalacjami.

Inwestor:

Winnica Baniewice Sp. z o. o. Spółka Kom.
74-110 Banie, Baniewice 4

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru realizacji sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku wytwórni wina.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Zewnętrznych Robót Sanitarnych - należy przez to
rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót
instalacyjnych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz
określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru.

Dane ogólne:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budynku produkcyjnego wytwórni
i wiaty wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z projekt zagospodarowania.
Inwestycja obejmuje rozbudowę zakładu produkcyjnego wytwórni – „Winnicy Baniewice”.
Przedsięwzięcie polega,
zgodnie z uzyskaną Decyzją o
warunkach
zabudowy,
Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i Decyzja o pozwoleniu na budowę na Budowie
obiektu i zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń w celu uruchomienia dodatkowej produkcji wina
przez spółkę Winnica Baniewice na terenie istniejącej wytwórni wina, na działce 110/6.
Zaprojektowano obiekt, w którym wydzielone będą: hala produkcyjne, część sanitarna, techniczna
oraz piwnice dla fermentacji i dojrzewania wina (też w beczkach) oraz wiata (zadaszenie) placu
manewrowego. Kubatura obiektu wyniesie ok. 5220 m2. W obiekcie nie przewiduje się handlowej
powierzchni sprzedażowej. Budynek posadowiono w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania
geologiczne.
1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem.
Opracowanie obejmuje rozwiązania w zakresie:
- instalacja zewnętrzna wodociągowa
- instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej
- instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej
- instalacja zewnętrzna paliwowa wraz z e zmianą lokalizacji zbiornika paliwa
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Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty sanitarne zewnętrzne
w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową,
a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi
i branżowymi oraz wiedza techniczną.
1.3.1 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących instalacji:
•
•
•
•

instalacja zewnętrzna wodociągowa
instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej
instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej
instalacja zewnętrzna paliwowa wraz z e zmianą lokalizacji zbiornika paliwa

1.4. Określenia podstawowe
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urządzeń
Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacji zewnętrznej przeznaczona do odprowadzania ścieków
opadowych
Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków
Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych
Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków bytowo –gospodarczych
Studzienka kanalizacyjna – rewizyjna – na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów, umożliwiająca obsłudze wejście do jej wnętrza w celu dokonania
przeglądu lub naprawy
Studzienka kanalizacyjna – kontrolna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli stanu
przepływu – napełnienia kanału z powierzchni terenu
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi lub odcinkach
prostych co max 60 m
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy
Pokrywa studzienki – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienki podziemnej
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków;
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją
techniczną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i
spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia
i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących
czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy
Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć
wg
ustawy
„Prawo
Budowlane”.
Wykonawca
nie
może
wykorzystać
błędów
lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić
Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, realizując roboty inwestycyjne, jest zobowiązany
by wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące:
•
•
•
•

do

zagwarantowania,

bezpieczeństwa użytkowania
odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród
warunków BHP

Wykonawca jest zobowiązany do:
•
•

•

zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, istniejących
urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub
zniszczeniem
urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków
bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników
procesu budowlanego jak i dla osób postronnych
sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia
b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy
c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.
f) zapewnienie BHP
g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy
prowadzeniu robót remontowych
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej
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•

dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika
Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestników procesu budowlanego.
Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót
zgodnie
z
Rozporządzeniem
Ministra
Infrastruktury
z
dnia
23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.

2.

MATERIAŁY- URZĄDZENIA

Materiały użyte do Robót muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym
wytwórni lub innym umownym warunkom.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiału
dostarczonego na Teren Budowy oraz za jego właściwe składowanie i wbudowanie.
Budowę wytwórni wina należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie
stanowiły
zagrożenia
dla
higieny
i
zdrowia
użytkowników
w
szczególności
w wyniku:
•
•
•
•
•

wydzielania się gazów toksycznych
obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu
niebezpiecznego promieniowania
nieprawidłowego usuwania dymu i spalin
nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania.
Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych.
2. 1. MATERIAŁY- SKŁADOWANIE
Rury kanałowe
Rury można składować na otwartej przestrzeni, zabezpieczone przed działaniem promieni
słonecznych, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Rury powinny być ułożone
na podkładach i przekładach drewnianych. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód deszczowych. Szerokość stosu składowanych rur należy
ograniczyć wspornikami pionowymi z drewna. Rury należy składować kielichami naprzemianlegle.
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Rury pakietowane należy magazynować w dwóch – trzech warstwach o maksymalnej wysokości
sterty 2,0 m, pod warunkiem, że listwy drewniane pakietu górnego będą spoczywały na listwach
pakietu dolnego. Wykonawca jest zobowiązany do układania rury według poszczególnych grup,
wielkości i gatunków w sposób zapewnienia stateczność oraz umożliwiający dostęp do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
Kręgi betonowe
Elementy te można składować na otwartej przestrzeni, zabezpieczone przed działaniem promieni
słonecznych. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem się wód deszczowych. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych
stosów wyrobów lub pojedynczych elementów. Pozostałe wymagania składowania wg wytycznych
producenta.
Pokrywy studzienek
Pokrywy studzienek wpusty żeliwne powinny być składowane z dala od substancji działających
korodująco. Należy posegregować je wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i
odwodniona.
Kruszywo i pasek
Kruszywo i piasek należy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowania powinno być równe,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w takcie jego
składowania i poboru.
3.

SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi
być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie
sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny
i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
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4.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
Transport rur kanałowych
Rury PCV i PEHD mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w pozycji poziomej
zabezpieczającej je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności
występujących w czasie ruchu pojazdów. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na
podkładach drewnianych.
Transport elementów studzienek
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewożonych elementów wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiałów. 8 4.3. Transport elementów pionów deszczowych Osadniki i rury
deszczowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wysokość ładunku nie powinna
przekraczać wysokości burt. Załadunek i wyładunek powinien się odbywać ręcznie.
Transport pokryw studzienek i włazów
Pokrywy studzienek mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone
luzem. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót
oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez Zamawiającego.
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5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych
z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji
wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli
wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej
produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty,
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji
Technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2.1.Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewodów i trwale oznaczy
je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków krawędziowych.

5.2.2. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania – wykopy ręczne
i mechaniczne powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi
wymiarami kanału, do którego dodaje się obustronnie 0,4 m. jako zapas potrzebny na deskowanie
ścian i uszczelnienie 9 styków. Deskowanie ściany należy prowadzić w miarę jego głębienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie niższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony
z inspektorem nadzoru.

5.2.3. Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych podłożem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem
o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi .W gruntach skalistych
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gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki , żwiru lub tłucznia
o grubości od 15 do 20cm. Zagęszczenie podłoża powinno być – Is > 1,00.
5.3. Roboty montażowe
5.3.1 Kanalizacja deszczowa i sanitarna
Kanalizacja deszczowa powinna być ułożona ze spadkiem i na głębokości jak w projekcie
technicznym.
5.3.2. Studzienki rewizyjne
Studzienki rewizyjne powinny być wykonane jak w projekcie technicznym. Należy posadowić je na
uprzednio wzmocnionym (warstwę tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym. Przed posadowieniem przestrzegać do szerokości i wysokości kielichów podłączeń
należy podbić starannie chudym betonem. Pod pokrywy studzienek należy stosować pierścienie
odciążające. Poziom pokrywy w powierzchni utwardzonej powinien być z nim równy.
Szczegółowy sposób wykonania studzienek kontrolnych (przelotowych, połączeniowych ) wg
wytycznych producenta.
5.3.3. Wykonanie rur deszczowych
Na zakończeniach podejść pod piony deszczowe należy zamontować osadniki deszczowe i rury
deszczowe do wysokości 1,5 m nad terenem. Osadniki łączone będą na kielich i uszczelkę jak całość
kanalizacji.
5.3.4. Wykonanie deskowań
Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 dla deskowania drewnianego i ew.
BN-73/9081-02 dla stalowych. Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową i powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji.
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż.
Przed wypełnieniem mieszanki betonowej, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć
wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.
Deskowanie nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie
zalewane wodą.
5.3.5. Betonowanie i pielęgnacja
Elementy z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiadać
wymaganiom ; - PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie
mrozu, - PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie składu betonu, mieszanki, zagęszczenia, dojrzewania,
pielęgnacji transportu, Betonowanie konstrukcji należy wykonać wyłącznie w temperaturach nie
niższych niż + 5°C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej
niż + 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej
temperatury + 20°C w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą
ciepła co najmniej 7 dni. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania 11 zaleca się przykrycie
powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowania wody z betonu
i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą Woda stosowna do polewania betonu powinna
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spełniać wymagania norm PN-B-32250. Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji
Inspektora Nadzoru. Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
inaczej, może nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.
5.3.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.
Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w następujący sposób: - wykonać obsypkę z gruntów
sypkich (piasek, żwir, pospółka, kruszywo łamane) o uziarnieniu od 2mm do 40 mm, do wysokości
30cm ponad górne sklepienie rury; obsypkę wykonywać warstwami o grubości 15-20cm starannie
zagęszczanymi lekkim sprzętem, symetrycznie po obu stronach rury - wykonać zasypkę rury stosując
materiał jak przy obsypce; przed rozpoczęciem zasypki zabezpieczyć rurę przed wypieraniem.
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w specyfikacjach dla robót następujących
w miejscu zasypania wykopu. Studzienki kanalizacyjne wymagają do poziomu pierścienia
odciążającego obsypki piasków
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane
Polskie Normy i Normy Branżowe.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
- organizację wykonywania robót,
- termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót –
- zasady BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium),
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.
Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi
przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji
robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację lub świadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury (np.: warunki producentów urządzeń) zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego
o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzorów przez niego
zaaprobowanych.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy
z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie
wymagań podstawowych:
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- certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazując że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowanych
lub europejskich aprobat technicznych bądź krajową specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez Komisję Europejska
wykazie.
W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu albo wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do wymagań
podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu,
objętego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych
do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra właściwego do spraw
budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić ich ważne (aktualne) Aprobaty Techniczne.
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz,
uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego,
daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych,
dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań,
inne informacje istotne dla przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót. Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę,
protokoły przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
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cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń oraz
korespondencja na budowie, powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze
dostępne dla Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu
i zapraw i ustalić receptę.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej
i systematycznej kontroli prowadzenia robot w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST
i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować;
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysokościowych z dokładnością do 1 m.;
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;
- badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża, betonu;
- badanie odchylenia osi kolektora;
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek;
- badanie odchylenia spadku kanału;
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów;
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów ;
- badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu;
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych;
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementów betonowych i stalowych.

6.2.1 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosić więcej niż +5cm;
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno wynosić więcej niż 0,1m.;
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +3cm;
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +5cm;
- odchylenie kolektora rurowego w planie, ułożenie osi nie powinno przekraczać +5mm;
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać–5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwiększonym spadku);
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- rzędne rusztów i pokryw studzienek powinny byၰ wykonane z dokładnością do +5mm.
7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową
i Specyfikacją Techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie
zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów.
Jednostką obmiaru jest :
[1 szt.] robót dla studzienek rewizyjnych i studzienek ściekowych oraz 1 m dla kanałów
Poszczególne jednostki obmiarowe
który stanowi odrębne opracowanie.
8.

i

ilości

podane

są

w

PRZEDMIARZE

ROBÓT,

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót jest potwierdzeniem, że roboty wykonane zostały zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi częściowemu,
b) odbiorowi końcowemu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają;
- roboty montażowe wykonywania rur kanałowych i odwodnień liniowych;
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych;
- zasypywanie zagęszczonych wykopów.
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Odbiór robot zanikających powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
9. PRZEPISY POWIĄZANE.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych żwir i mieszanka.
do betonu.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny.
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.
PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania.
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasa B,C,DA (właz typu ciężkiego).
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II. Instalacje sanitarne
i przemysłowe. COBRTI „Instal”. 1987.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. SGGiK.

Opracował:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST- S 02.00

ROBOTY SANITARNE I WENTYLACJA

CPV 45 330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
CPV 45 331 210-1 Instalowanie wentylacji
CPV 45 331 000-6 Roboty instalacji centralnego ogrzewania

Styczeń 2019
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1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana inwestycji

Budynek wytwórni wina
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Inwestycji jest wybudowanie budynku wytwórni wina wraz z towarzyszącymi
instalacjami.

Inwestor:

Winnica Baniewice Sp. z o. o. Spółka Kom.
74-110 Banie, Baniewice 4

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wody zimnej
i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, instalacji sprężonego powietrza, instalacji
wentylacji, instalacji klimatyzacyjno-grzewczej, instalacji ogrzewania podłogowego oraz instalacji
paliwowej w ramach budowy budynku wytwórni wina.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - należy przez to
rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót
instalacyjnych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz
określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru.

Dane ogólne:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budynku produkcyjnego wytwórni
i wiaty wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z projekt zagospodarowania.
Inwestycja obejmuje rozbudowę zakładu produkcyjnego wytwórni – „Winnicy Baniewice”.
Przedsięwzięcie polega,
zgodnie z uzyskaną Decyzją o
warunkach
zabudowy,
Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i Decyzja o pozwoleniu na budowę na Budowie
obiektu i zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń w celu uruchomienia dodatkowej produkcji wina
przez spółkę Winnica Baniewice na terenie istniejącej wytwórni wina, na działce 110/6.
Zaprojektowano obiekt, w którym wydzielone będą: hala produkcyjne, część sanitarna, techniczna
oraz piwnice dla fermentacji i dojrzewania wina (też w beczkach) oraz wiata (zadaszenie) placu
manewrowego. Kubatura obiektu wyniesie ok. 5220 m2. W obiekcie nie przewiduje się handlowej
powierzchni sprzedażowej. Budynek posadowiono w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania
geologiczne.
1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem.
Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty adaptacyjne wewnątrz
budynku wytworni wina w zakresie wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
technologicznej, instalacji sprężonego powietrza, instalacji wentylacji, instalacji klimatyzacyjnogrzewczej, instalacji ogrzewania podłogowego oraz instalacji paliwowej w zakresie ustalonym przez
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Inwestora zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie
obowiązującymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz
wiedza techniczną.
1.3.1 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących instalacji:
•
•
•
•
•
•
•

instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i ciepłej
instalacja kanalizacji technologicznej
instalacja sprężonego powietrza
instalacja wentylacyjna
instalacja klimatyzacyjno-grzewcza
instalacja ogrzewania podłogowego
instalacja paliwowa

1.4. Określenia podstawowe
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urządzeń
Instalacja wodociągowa– instalacja zasilająca urządzenia w wodę zimną i ciepłą
Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej– instalacja odprowadzająca ścieki bytowo –
sanitarne z budynku
Instalacja sprężonego powietrza-instalacja, które będzie doprowadzona do punktów poboru
w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych
Instalacja wentylacji – układ kanałów nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzętem wymuszającym
przepływ powietrza
Instalacja klimatyzacyjno-grzewcza- układ klimatyzacyjno-grzewczy pracujący na powietrzu
recyrkulacyjnym
Instalacja ogrzewania podłogowego- ogrzewanie podłogowe kablami grzejnymi elektrycznymi
Instalacja paliwowa - magazynowanie paliwa tj. oleju opałowego lekkiego dla potrzeb kotłowni

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją
techniczną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i
spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia
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i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących
czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy
Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć
wg
ustawy
„Prawo
Budowlane”.
Wykonawca
nie
może
wykorzystać
błędów
lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić
Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, realizując roboty inwestycyjne, jest zobowiązany
by wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące:
•
•
•
•

do

zagwarantowania,

bezpieczeństwa użytkowania
odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród
warunków BHP

Wykonawca jest zobowiązany do:
•
•

•

•

zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, istniejących
urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub
zniszczeniem
urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków
bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników
procesu budowlanego jak i dla osób postronnych
sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia
b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy
c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.
f) zapewnienie BHP
g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy
prowadzeniu robót remontowych
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej
dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika
Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestników procesu budowlanego.
Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót
zgodnie
z
Rozporządzeniem
Ministra
Infrastruktury
z
dnia
23.06.2003r.
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w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.

2.

MATERIAŁY- URZĄDZENIA

Materiały użyte do Robót muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym
wytwórni lub innym umownym warunkom.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiału
dostarczonego na Teren Budowy oraz za jego właściwe składowanie i wbudowanie.
Budowę wytwórni wina należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie
stanowiły
zagrożenia
dla
higieny
i
zdrowia
użytkowników
w
szczególności
w wyniku:
•
•
•
•
•

wydzielania się gazów toksycznych
obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu
niebezpiecznego promieniowania
nieprawidłowego usuwania dymu i spalin
nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania.
Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych.

3.

SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi
być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie
sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny
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i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót
oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez Zamawiającego.

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych
z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji
wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli
wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej
produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty,
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji
Technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót.
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Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy realizować
zgodnie z :
•
•

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym
zanieczyszczeniem
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL
• Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane
Polskie Normy i Normy Branżowe.

5.2.1 Instalacje wodociągowe
W budynku zaprojektowano instalacje: wody zimnej (wz), ciepłej wody użytkowej (cwu)
wraz z cyrkulacją oraz wody demineralizowanej (wd). Woda doprowadzona będzie
do przyborów sanitarnych (wz i cwu), do podgrzewaczy cwu (wz) i do punktów poboru
w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych (wz, cwu i wd).
Ciepła woda użytkowa dla części produkcyjno-magazynowej będzie przygotowywana
w istniejącej kotłowni w budynku A. Natomiast cwu dla węzła sanitarnego przy pomieszczeniu
prezentacji będzie przygotowywana w pojemnościowych podgrzewaczach cwu elektr.
Przewody instalacji wodociągowej zaprojektowano z rur stalowych nierdzewnych łączonych
złączkami zaciskowymi. Przewody rozprowadzające (poziomy) prowadzić po ścianach pod stropem
piwnicy. Mocowanie rur do ścian i stropów. Przejścia przez przegrody w tulejach stalowych
ochronnych.
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - stojące mieszaczowe.
Zawory odcinające kulowe należy sytuować w miejscach łatwo dostępnych dla późniejszej
eksploatacji.
Po zamontowaniu instalacje wz, c.w.u., cyrkulacji i wody demineralizowanej poddać próbie
ciśnieniowej wodnej (bez urządzeń) zgodnie z PN na ciśnienie 0,9 MPa.
Przewody wodociągowe izolować:
- poziomy i piony - otulinami z wełny mineralnej w osłonie z folii alum. o gr. 20 mm
- pozostałe przewody - otulinami z pianki polietylenowej o gr. 9 mm
Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz instrukcjami montażu
wydanymi przez producentów rur.
Wszystkie przejścia przewodów instalacji wodociągowych przez ściany i stropy oddzielenia
ppoż. należy wykonać w stalowych tulejach ochronnych uszczelnionych do klasy odporności
ogniowej EI 120.

STWIOR – ST-S 02.00 ROBOTY SANITARNE I WENTYLACJA

Budynek wytwórni wina , 74-110 Banie, Baniewice 115 działka geod. nr 110/6, obręb Baniewice

5.2.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej
Ścieki sanitarne z projektowanego budynku będą odprowadzane grawitacyjnie przez
projektowaną instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej (wg P.W. instalacji zewnętrznych
sanitarnych) włączoną do istniejącej na terenie działki nr 110/6 instalacji kanalizacji
sanitarnej i dalej przez istniejące pompownię i przyłącze kanalizacyjne tłoczne do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø75 mm.
Instalację podposadzkową oraz odcinki instalacji przebiegające przez pomieszczenia -1.1,
-1.2, -1.3, -1.5, 0.2, 0.3 i 0.4 wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych z polietylenu
o wysokiej gęstości (PE-HD) łączonych przez zgrzewanie, a pozostałe przewody kanalizacyjne z rur
i kształtek do kanalizacji wewnętrznej z PP.
Pod wszystkimi pionami montować czyszczaki kanalizacyjne. Odpowietrzenie kanalizacji
poprzez rury wywiewne na pionach kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach budynku.
Podejścia kanalizacyjne do przyborów sanitarnych prowadzić ze spadkiem minimum 2%.
Podejścia prowadzić w bruzdach ściennych lub zabudować płytami g-k na ruszcie stalowym.
Umywalki - ceramiczne z półpostumentem, muszle ustępowe - ceramiczne lejowe ścienne.
Zlewozmywaki - ze stali nierdzewnej montowane na szafkach zlewozmywakowych.
Do montażu muszli ustępowych, umywalek i pisuarów zastosować system stelaży
podtynkowych do zabudowy płytami g-k .
W pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych zaprojektowano odwodnienia liniowe.
W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy
budynku (poniżej zewnętrznych odpływów kanalizacyjnych) zaprojektowano kompaktowe
urządzenia do przetłaczania ścieków.
Od w/w urządzeń prowadzić przewody tłoczne w systemie z rur stalowych nierdzewnych łączonych
złączkami zaciskowymi pod stropem piwnicy do najbliższych odcinków kanalizacji sanitarnej
z odpływem grawitacyjnym.
5.2.3. Instalacja kanalizacji technologicznej
W trakcie właściwego procesu technologicznego nie powstają ścieki technologiczne.
Jedynie w trakcie mycia zbiorników i instalacji powstają ścieki technologiczne zawierające
detergenty, a nie zawierające tłuszczów.
Ścieki te jako spełniające wymagania co do zawartości zanieczyszczeń dla ścieków
sanitarnych są odprowadzane bezpośrednio do projektowanej w budynku instalacji kanalizacji
sanitarnej.
5.2.4. Instalacja sprężonego powietrza
W ramach niniejszego opracowania projektuje się instalację sprężonego powietrza,
które będzie doprowadzone do punktów poboru w pomieszczeniach produkcyjnych
i magazynowych. Instalacja będzie zasilana okresowo z przenośnej sprężarki powietrza.
Rurociągi wykonać w systemie z rur stalowych nierdzewnych łączonych złączkami zaciskowymi.
Poziomy instalacji sprężonego powietrza prowadzić po ścianach pod stropem piwnicy równolegle
do przewodów wodociągowych.
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Instalację po wykonaniu należy poddać próbie ciśnieniowej sprężonym powietrzem i zakończyć
protokołem odbioru. Ciśnienie próby - 2,0 MPa.
Czas trwania próby 30 minut.
Rurociągi układane w bruzdach należy zabezpieczyć otulinami polietylenowymi o grubości 6 mm.
Wszystkie przejścia przewodów instalacji sprężonego powietrza przez ściany i stropy oddzielenia
ppoż. należy wykonać w stalowych tulejach ochronnych uszczelnionych do klasy odporności
ogniowej EI 120.
5.2.5. Instalacja wentylacyjna
Zaprojektowano wewnętrzną instalację wentylacyjną w pomieszczeniu prezentacji i towarzyszących
pomieszczeniach sanitarnych. Instalacja wentylacji ma za zadanie dostarczenie wymaganych ilości
powietrza zewnętrznego do poszczególnych pomieszczeń oraz odprowadzenie powietrza zużytego.
Kanały zaprojektowano kanały z blachy stalowej ocynkowanej okrągłe typu Spiro.
Połączenia kanałów powinny być szczelne. Kanały montować do konstrukcji budynku stosując
uchwyty i mocowania zapewniające wymaganą dla obiektu odporność pożarową.
Kanał nawiewny od czerpni do centrali nawiewno-wywiewnej izolować ciepłochronnie matami
z wełny mineralnej o gr. 50 mm w płaszczu z folii aluminiowej.
Wszystkie kształtki i kanały wykonać z obmiaru rzeczywistego na budowie.
Instalacja zabezpieczona będzie przed hałasem poprzez zastosowanie:
-tłumików do centrali nawiewno-wywiewnej
-tłumika do wentylatora wywiewnego
Dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniach określa PN-87/B-02151/02.
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne
Wszystkie elementy nieocynkowane (przewody, podpory, uchwyty itp.) zabezpieczyć
antykorozyjnie. Elementy oczyścić przez szczotkowanie do drugiego stopnia i pokryć
wszystkie powierzchnie farbą podkładową, a następnie dwukrotnie farbą nawierzchniową.

5.2.6. Instalacja klimatyzacyjno-grzewcza
W pomieszczeniu prezentacji zaprojektowano układ klimatyzacyjno-grzewczy pracujący
na powietrzu recyrkulacyjnym.
Zaprojektowano zastosowanie dwóch klimatyzatorów inwerterowych przysufitowych .
Jednostki zewnętrzne (skraplające) zamontować na ścianie północnej budynku.
Jako przewody freonowe łączące jednostki zewnętrzne i skraplacze zaprojektowano
izolowane rury miedziane bez szwu, odtłuszczone i odtlenione (typu Cu DHP) dla ciśnień
roboczych 3 MPa.
Średnice rur freonowych:
-przewody cieczowe - 9,52 mm
-przewody gazowe - 15,9 mm
Przewody freonowe izolować otulinami z pianki kauczukowej o gr. 13 mm.
Skropliny powstające podczas pracy klimatyzatorów zostaną odprowadzone do kanalizacji
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sanitarnej w budynku przez projektowaną instalację z rur PVC łączonych przez klejenie.
5.2.7. Instalacja ogrzewcza podłogowa
W części sanitarnej przy pomieszczeniu prezentacji i w hallu przy pomieszczeniu prezentacji
zaprojektowano ogrzewanie podłogowe kablami grzejnymi elektrycznymi.
Pomieszczenia będą ogrzewane kablami grzejnymi..
W każdym z pomieszczeń zaprojektowano 1 pola grzejne.
Kable grzejne układać na taśmie montażowej zachowując odległość około 3-4 cm
poniżej górnej powierzchni wylewki betonowej podłogi. Nie wolno układać kabli bezpośrednio
na izolacji cieplnej stropów.
Jako elementy sterujące pracą każdego pola grzejnego zaprojektowano termostaty wyposażone
w czujnik temperatury pomieszczenia i czujnik temperatury podłogi.
5.2.8. Instalacja paliwowa
Obecnie w budynku A winnicy istnieje kotłownia pracująca na potrzeby instalacji grzewcze
budynku oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej.
Magazynowanie paliwa tj. oleju opałowego lekkiego dla potrzeb kotłowni odbywa się w podziemnym
dwupłaszczowym zbiorniku stalowym o pojemności 10000 dm3.
W ramach niniejszej inwestycji z uwagi na kolizję z nowoprojektowanym budynkiem zostanie
zmieniona lokalizacja zbiornika paliwowego (wg P.B. instalacji sanitarnych zewnętrznych).
W nowoprojektowanym budynku winnicy projektuje się w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni
wytwornicę pary technologicznej, która będzie zasilana w paliwo z istniejącego (w nowej lokalizacji)
zbiornika paliwa przez nową niezależną instalację paliwową.
Zaprojektowano niezależne doprowadzenie paliwa ze zbiornika podziemnego do palnika wytwornicy
pary. Zasilanie palnika zaprojektowano w systemie jednorurowym.
Doprowadzenie paliwa do palnika przewodami z rur miedzianych z kręgu, poprzez filtr oleju
i automatyczny odpowietrznik zespolone w jednym urządzeniu.
Instalację paliwową należy poddać próbie szczelności powietrzem. Ciśnienie próby 0,5 MPa.
Instalację paliwową uziemić.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.
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Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
- organizację wykonywania robót,
- termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót –
- zasady BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.
Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi
przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji
robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację lub świadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury (np.: warunki producentów urządzeń) zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego
o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
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Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzorów przez niego
zaaprobowanych.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy
z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie
wymagań podstawowych:
- certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazując że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowanych
lub europejskich aprobat technicznych bądź krajową specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez Komisję Europejska
wykazie.
W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu albo wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do wymagań
podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu,
objętego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych
do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra właściwego do spraw
budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić ich ważne (aktualne) Aprobaty Techniczne.
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz,
uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego,
daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych,
dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań,
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inne informacje istotne dla przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót. Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę,
protokoły przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń oraz
korespondencja na budowie, powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze
dostępne dla Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową
i Specyfikacją Techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie
zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są:
m – dla instalacji rurowych
sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia
Poszczególne jednostki obmiarowe
który stanowi odrębne opracowanie.
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8.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót jest potwierdzeniem, że roboty wykonane zostały zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi częściowemu,
b) odbiorowi końcowemu.
9. PRZEPISY POWIĄZANE.
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne
PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania
PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń
o kubaturze do 600 m3
PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
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PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność
PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej. Wymagania
PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory.
Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania i badania
PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami
i powiązane rozporządzenia
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.
Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami i
powiązane rozporządzenia

PN-94/B-10735 oraz instrukcjami montażu wyd. przez producenta rur.
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie,
przedstawiając kopie atestów innych wymaganych świadectw.
Opracował:
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