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2

WYMAGANIA OGÓLNE.

2.1 Część ogólna.
2.1.1

Przedmiot WWiORB.

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowią
i zawierają podstawowe wymagania ogólne, będące warunkami wspólnymi dla wykonania oraz
odbioru wszystkich robót i konstrukcji, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji pod
nazwą: „Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III na istniejącym piętrzeniu Sromowce
Wyżne”.
2.1.2 Zakres stosowania WWiORB.
Niniejsze WWiORB związane z wykonaniem przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Małej
Elektrowni Wodnej Sromowce III na istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne” mają
zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu prawidłowe wykonanie prac budowlanych.
2.1.3

Zakres robót objętych WWiORB.

Roboty,

których

dotyczą

niniejsze

WWiORB

obejmują

wszystkie

czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie prac związanych budową Małej Elektrowni Wodnej
Sromowce III na istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne.
Przedmiotem WWiORB są przede wszystkim roboty masowe i zasadnicze wraz
z konstrukcjami, które dotyczą wykonania budowli oraz zadań składających się na
projektowany zakres przedsięwzięcia, a mianowicie:
- Roboty geodezyjne i kartograficzne.
- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
- Roboty ziemne.
- Roboty związane z wykonaniem rurociągu – mikrotuneling.
- Roboty betonowe i żelbetowe.
- Roboty ciesielskie i dekarskie.
- Roboty w zakresie konstrukcji metalowych.
- Roboty w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych,

- Roboty tynkarskie i elewacyjne,
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- Roboty ślusarskie i montaż stolarki,
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- Roboty malarskie i powłoki podsadzkowe,
- Roboty instalacyjno-technologiczne.
- Roboty elektryczne,
- Wykonanie utwardzenia terenu,
- Wykonanie ogrodzenia terenu.
2.1.4

Określenia podstawowe.

Użyte w WWiORB określenia, które zostały wymienione poniżej należy rozumieć
następująco:
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
- Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
obiekt małej architektury.
- Budynek – Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, budowle sportowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów oraz fundamenty pod maszyny
i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających
się na całość użytkową.
- Data rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy
placu budowy.
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi

w

toku

wykonywania

robót

oraz

geodezyjnymi

pomiarami

powykonawczymi.
- Dokumentacja projektowa - zbiór Projektów Budowlanych PB oraz Projektów
Wykonawczych PW i innych, jak również rysunków roboczych oraz zamiennych,
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stanowiących podstawy do prawidłowej pod względem technicznym realizacji robót
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- Droga technologiczna - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunięcia po jego zakończeniu.
- Grupy, Klasy, Kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu
nr 2195/2002 dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.).
- Dziennik

budowy

-

urzędowy

dziennik,

wydany

Zamawiającemu

zgodnie

z obowiązującymi przepisami, stanowiący dokument przebiegu robót oraz ważnych
zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie realizacji kontraktu. Dla dużych
obiektów lub zadań przewiduje się prowadzenie oddzielnych Dzienników Budowy.
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

–

Osoba prawna lub fizyczna wykonująca

nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia w imieniu Zamawiającego zgodnie
z

zapisami Prawa Budowlanego. Do podstawowej roli Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w zamierzonym procesie budowlanym należy kontrola zgodności
wykonywanych robót z projektem, przepisami, a także warunkami technicznobudowlanymi oraz dokonywanie rozliczeń robót.
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z
realizacją zadania.
- Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub
stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy
(jeżeli występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.
- Oferta – oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana jest
Umowa na realizację niniejszego zamówienia.
- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie
i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
- Plac budowy / Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
- Producent – podmiot produkujący materiały i wyroby budowlane, a także urządzenia i
maszyny wchodzące w skład wyposażenia technologicznego inwestycji.

Strona
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
- Projekt Budowlany – oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipa 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z późniejszymi
zmianami).
- Projekty Wykonawcze – oznacza część Dokumentacji projektowej stanowiąca
uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczególnym
branżach.
- Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca
autorem dokumentacji projektowej.
- Przedsięwzięcie inwestycyjne – oznacza budowę MEW Sromowce III na istniejącym
piętrzeniu Sromowce Wyżne wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi.
- Roboty – oznaczają roboty związane z realizacją Przedsięwzięcia inwestycyjnego, które
Wykonawca ma wykonać na mocy Umowy zawartej z Zamawiającym oraz wszelkie
roboty tymczasowe każdego rodzaju potrzebne na placu budowy do wykonania i
ukończenia Robót oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie,
budowę i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust. 6 i 7 Prawa
Budowlanego.
- Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga
kontekst.
- Umowa/Kontrakt – oznacza umowę pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym na
zaprojektowanie i wybudowanie przedmiotu Zamówienia, wraz ze wszystkimi
załącznikami.
- Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
- Wspólny słownik zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robót

kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
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- Wykonawca – osoba wymieniona w Ofercie zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz
jej prawnych następców.
- Zamawiający – oznacza Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. z siedzibą przy
ul. Widokowej 1, 34 – 441 Niedzica.
- Zamówienie - zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje
Umowa/Kontrakt zawarta między Zamawiającym, a Wykonawcą.
2.1.5

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót.

2.1.5.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający oświadczy, że posiada pełne prawa do tej części działek inwestycyjnych
będących jego własnością. Uzyskanie prawa do realizacji inwestycji na działkach nie będących
własnością Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na
tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg
i wniosków mieszkańców.
2.1.5.2 Dokumentacja Projektowa.
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów
Wykonawcy lub ich części przez Zamawiającego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowę lub pozwolenia na realizację inwestycji.
Wykonawca

we

własnym

zakresie

opracuje

Dokumentację

projektową

dla

przedmiotowego zadania i uzyska akceptację Zamawiającego oraz wszelkie wymagane zgodnie
z prawem polskim warunki, uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne.
2.1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacja Projektową.
Dokumentacja Projektowa, WWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte
były w całej dokumentacji.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w WWiORB będą uważane za wartości

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub WWiORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
2.1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych
i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi
niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega
odrębnej zapłacie.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
2.1.5.5 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są
w jakichkolwiek sposób związane z Robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia Budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod.
W sposób ciągły powinien informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to
w całości obciążą one Wykonawcę.
2.1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt,
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naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany
do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej budynków, dróg i pozostałych elementów
zagospodarowania terenu w obszarze terenu inwestycji i dojazdu do tego terenu.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.
2.1.5.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie
przepisy ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
 Podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej,
a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania;
 Miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie.
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty
i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących
środowiska, obciążają Wykonawcę;
 Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań
w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę.
2.1.5.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa
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2.1.5.9 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym celu
zapewni sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace

pożarowo

niebezpieczne

wykonywane

będą

na

zasadach

uzgodnionych

z przedstawicielami użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.
2.1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP).
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących
BHP.W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

2.2 Materiały.
2.2.1

Akceptowanie użytych materiałów.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa
badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych
materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.

Strona

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości,

14

w czasie prowadzenia robót.
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Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.
2.2.2

Pozyskiwanie materiałów wyjściowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.2.3

Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja projektowa lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być

Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
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później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z Terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie
będą zapłacone.
2.2.5

Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

2.3 Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego

wpływu

na

jakość

wykonywanych

robót

i

będzie

gwarantować

przeprowadzenie robót.
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, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 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 Inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dopuszczone do robót.

2.4 Transport.

materiałów.
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
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Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na Teren budowy.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, WWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

2.5 Warunki wykonania robót budowlanych.
Warunki wykonania robot:
- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na Terenie budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanego personelu, odpowiednich maszyn oraz narzędzi niezbędnych do
wykonania Robót;
- Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z Umową oraz za jakość
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją
projektową;
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie położenia wszystkich
elementów

zgodnie

z

wymiarami

i

rzędnymi

określonymi

w zatwierdzonej

Dokumentacji projektowej;
- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru
inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt;
- Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność;

innych normach i instrukcjach;
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- Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych;
- Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą
zatrzymania robót;
- Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca;

- W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego
zakończenia robót, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wprowadzić
podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy;

2.6 Kontrola jakości robót.
2.6.1

Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót
i jakość materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji projektowej i WWiORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach
i wytycznych. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
2.6.2

Prowadzenie badań i pomiarów oraz ich raportowanie.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

piśmie ich wyniki do akceptacji.
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z
wyników badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na formularzach według dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
2.6.3

Dokumentacja Budowy.

Dokumentację Budowy, w rozumienia Prawa Budowlanego i Umowy, stanowią
w szczególności:
- Pozwolenie na budowę lub

zgoda na realizację inwestycji wraz z Projektem

Budowlanym;
- Dziennik budowy;
- Dokumenty Wykonawcy;
- Harmonogram Robót;
- Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze;
- Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;
- Protokoły z narad;
- Protokoły z prób, inspekcji i odbiorów.
Dokumentacja Budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy dokumenty będą
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla

Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz inspektora nadzoru budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót.

2.7 Obmiar robót budowlanych.
2.7.1

Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z Dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w jej treści. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
2.7.3

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary

będą

przeprowadzane

przed

ostatecznym

odbiorem

kolejnych

robót

budowlanych, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach.
2.7.4

Wykonywanie obmiaru robót.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót powinien zawierać:
- Podstawę wyceny i opis robót,
- Ilość przedmiarową robót,
- Datę obmiaru,
- Miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
- Obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności - długość x szerokość x
głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,
- Ilość robót wykonanych od początku budowy,
- Dane osoby sporządzającej obmiaru.

2.8 Odbiór robót budowlanych.
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego:
- Odbiorowi robót zanikających;
- Odbiorowi częściowemu elementów robót;
- Odbiorom końcowym.
2.8.1

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowość danej części Robót

jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
o tym także Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
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2.8.2

Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
2.8.3

Odbiory końcowe.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kompletną i prawidłową dokumentację powykonawczą i dokumentacje budowy. Kompletność
dokumentów powykonawczych należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi
pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej.
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego
w Umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
Dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją
robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W

przypadku

niewykonania

wyznaczonych

robót

poprawkowych

lub

robót

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
2.8.4

Przebieg przejęcia robót.

- Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami
Umowy, PFU i Prawa Budowlanego.

oraz sztuką budowlaną.
- Podpisanie protokołu odbioru końcowego.
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- Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich
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2.9 Podstawa płatności.
2.9.1

Ogólne zasady płatności.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w Dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
2.9.2

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących.

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być
uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania
i wymagania.

2.10 Przepisy związane.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Ustawa z dnia 23sierpnia 2017 r. – Prawo wodne.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 08września 2016.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
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zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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3

ROBOTY GEODEZYJNE – KARTOGAFICZNE.

3.1 Część ogólna.
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71355000-1 – USŁUGI POMIAROWE.
3.1.1

Zakres robót objętych WWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą zasad prowadzenia prac geodezyjnokartograficznych podczas realizacji zadania pn. „Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce
III na istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne”, w szczególności obejmują:
- Inwentaryzację geodezyjną sieci uzbrojenia terenu, w miejscu planowanej inwestycji,
- Geodezyjne wytyczenie budynku MEW i komory wylotowej,
- Geodezyjne wytyczenie ujęcia,
- Geodezyjne wytyczenie rurociągu zasilającego.
- Czynności geodezyjne w toku robót budowlanych,
- Czynności geodezyjne po zakończeniu robót budowlanych,
- Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę
zasadniczą i zarejestrowanie jej.
3.1.2

Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w pkt. 2.1.4 niniejszych WWiORB.

3.2 Materiały.
Ogólne

wymagania

dotyczące

materiałów,

źródeł

pozyskania,

przechowywania

i składowania podano w pkt. 2.2 niniejszych WWiORB.
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub
lepszych od przewidzianych materiałów. Dobór konkretnych rozwiązań materiałowych
spoczywa na Wykonawcy i powinien zostać wykonany na etapie sporządzania Dokumentacji
projektowej oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszcza się
zastosowanie

innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych od

przewidzianych materiałów

- Paliki drewniane geodezyjne 15-20 mm długości 1,0 – 1,6 m.
- Farba chlorokauczukowa do oznaczania punktów.
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Materiałami stosowanymi do wykonania robót geodezyjno-kartograficznych będących
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3.3 Sprzęt.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i WWiORB,zgodnie z założoną
technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone wpkt. 2.3 niniejszych
WWiORB.
Wykonawca powinien dysponować sprzętem pomiarowym, takim jak teodolity,
niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki.

3.4 Transport.
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne wymagania
dotyczące transportu podane w pkt. 2.4 niniejszych WWiORB.

3.5 Warunki wykonania robót budowlanych.
Wykonanie robót będących tematem niniejszych Warunków powinno spełniać ogólne
zasady wykonywania robót podane w pkt. 2.5 niniejszych WWiORB.
- Prace geodezyjne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowań

geodezyjno-kartograficznych

oraz

czynności

geodezyjnych

w budownictwie.
- Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
technicznymi

obowiązującymi

na

podstawie

rozporządzenia

Ministra

Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r, w sprawie standardów
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie.
- Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do
szczegółowego wytyczenia robót.
- Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
- Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi,
że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w

przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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- Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
- Punkty pomiarowe muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny
i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń
powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót.
- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony istniejących punktów granicznych,
a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca na własny koszt odtworzy uszkodzone
punkty.
- Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.

3.6 Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Kontrola
jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podane w pkt. 2.6
niniejszych WWiORB.
Kontrolę jakości należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach
i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Należy sprawdzić położenie
i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów inwestycji.

3.7 Obmiar robót budowlanych.
Obmiar powinien spełniać wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót zawarte w pkt. 2.7
niniejszych WWiORB.
Obmiar robót geodezyjnych powinien zostać przeprowadzony według zasad określonych
w stosownych katalogach i przedmiarach.

3.8 Odbiór robót budowlanych.
Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
zawarte w pkt. 2.8 niniejszych WWiORB.
Odbiór robót geodezyjno-kartograficznych odbywa się na podstawie szkiców i dzienników

Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.9 niniejszych
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pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjne oraz pomiarów w terenie.
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WWiORB.
Rozliczenie robót pomiarowych i geodezyjnych może być dokonane jednorazowo po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych.
Cena wykonania robót obejmuje:
 Wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych,
 Uzupełnienie dodatkowymi punktami,
 Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
 Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

3.10 Przepisy związane.
- Instrukcja techniczna O-1. - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
- Instrukcja techniczna O-2. - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
- Instrukcja techniczna K-1. - Mapa zasadnicza.
- Instrukcja techniczna O-3. - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.
- Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
- Wytyczne techniczne G-3.1, Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
- Instrukcja techniczna G-4. - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
- Wytyczne techniczne G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK
1998r
- Instrukcja techniczna G-1. - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
- Instrukcja techniczna G-2.

- Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

- Instrukcja techniczna G-3. - Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem
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4

ROBOTY PRZYGOTOWYWAWCZE I ROZBIÓRKOWE.

4.1 Część ogólna.
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111200-0–ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
I ROBOTY ZIEMNE.
4.1.1

Zakres robót objętych WWiORB.

Zakres

niniejszych

WWiORB

obejmuje

wykonanie

wszelkiego

rodzaju

robót

przygotowawczych, ziemnych i rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa
Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III na istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne”, a
w szczególności obejmuje:
 Wykonanie ogrodzenia placu budowy dla budynku MEW oraz budowli ujęcia wody,
 Oznakowanie placu budowy MEW i ujęcia wody,
 Określenie punktu pobory wody i energii elektrycznej,
 Przygotowanie zaplecza socjalnego budowy,
 Wyznaczenie placów składowych i magazynu materiałów budowlanych,
 Przygotowanie wytwórni i warsztatów prac tymczasowych,
 Wyznaczenie miejsc składowania wydobytego urobku,
 Usunięcie ewentualnych drzew i krzewów utrudniających prowadzenie prac
budowlanych.
 Przygotowanie pomp usuwających nadmiar wody z planowanych wykopów,
 Rozbiórkę części istniejących umocnień skarpowych w miejscu budynku MEW oraz
ujęcia wody,
 Rozbiórkę części elementów utwardzenia terenu – chodniki oraz nawierzchnię
utwardzone pod budowę obiektów oraz roboty związane z przeciskiem rurociągu,
 Rozbiórka istniejącego, nieużywanego kanału zasilającego oraz podziemnych kanałów
kablowych,
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 Wyrównanie terenu i przygotowanie go do prowadzenia prac budowlanych,
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4.1.2

Określenia podstawowe.

Użyte w WWiORB określenia, które zostały wymienione poniżej należy rozumieć
następująco:
Wykopy – doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub urządzeń

1

instancji podziemnych.
Demontaż – rozkładanie urządzeń, maszyn na części lub zdejmowanie z miejsc, w

2

których były zamontowane.
Odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez

3

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu.
Skarpa – pochyła ściana nasypu lub wykopu ziemnego o odpowiednim nachyleniu,

4

zależnym od jakości gruntu, stanowiąca brzeg zbiornika.
Grobla – budowla ziemna utrzymująca wodę w zbiorniku, dzieląca zbiornik na części

5

lub zabezpieczająca teren przed zalaniem.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w pkt. 2.1.4 niniejszych WWiORB.

4.2 Materiały.
Ogólne

wymagania

dotyczące

materiałów,

źródeł

pozyskania,

przechowywania

i składowania podano w pkt. 2.2 niniejszych WWiORB.
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub
lepszych od przewidzianych materiałów. Dobór konkretnych rozwiązań materiałowych
spoczywa na Wykonawcy i powinien zostać wykonany na etapie sporządzania Dokumentacji
projektowej oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszcza się
zastosowanie

innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych od

przewidzianych materiałów
Materiały stosowane do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB to:
- Materiały potrzebne do wykonania ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu
budowy,
- Materiały potrzebne do przygotowania zaplecza budowy,
4.2.1

Grunt przeznaczony do prac ziemnych.

wykonywania nasypów w miejscach określonych przez Dokumentację projektową.

Strona

trakcie wykonywania robót ziemnych na innych etapach prac robót budowlanych, w tym do

29

Część gruntów pozyskanych podczas prac wykopowych przewiduje się wykorzystać w
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Grunty, które mają zostać wykorzystane na dalszym etapie prac nie powinny zawierać
różnego rodzaju odpadków, gruzu, części roślinnych, karp drzew i innych zanieczyszczeń,
których jakości nie można skontrolować.
Materiał gruntowy powinien spełniać parametry zawarte w normie PN-B 12095:1997, PNEN 1997-1:2008.
Pozostała część osadów wydobyta z wykopów budowlanych, która nie zostanie
wykorzystana na miejscu, musi zostać przewieziona na miejsce trwałego składowania po
dokonaniu jej uprzedniego wysuszenia.
4.2.2

Pozostałe materiały.

Pozostałe materiały niezbędne do wykonania niniejszych robót powinny spełniać
wymagania określone w Dokumentacji projektowej oraz niniejszych WWiORB.

4.3 Sprzęt.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i WWiORB,zgodnie z założoną
technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone wpkt. 2.3 niniejszych
WWiORB.
Do wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych należy stosować:
- Samochód dostawczy,
- Koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,
- Ładowarki,
- Równiarkę,
- Spycharkę,
- Samochodowe skrzynie samowyładowcze,
- Drobne narzędzia i sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym,
Dobór pozostałego, a nie określonego w WWiORB sprzętu leży po stronie Wykonawcy.

4.4 Transport.
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne wymagania
dotyczące transportu podane w pkt. 2.4 niniejszych WWiORB.
Do przewozu wszelkich elementów przygotowania terenu budowy zastosowane będą

transportem samochodowym.
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samochody dostawcze.
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Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.5 Warunki wykonania robót budowlanych.
Wykonanie robót będących tematem niniejszych Warunków powinno spełniać ogólne
zasady wykonywania robót podane w pkt. 2.5 niniejszych WWiORB.
4.5.1

Warunki przystąpienia do prac.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót przygotowawczych i rozbiórkowych
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji podziemnej infrastruktury
technicznej przy użyciu specjalistycznych przyrządów lokalizacyjnych wraz z opracowaniem
inwentaryzacji geodezyjnej.
W przypadku odkrycia instalacji podziemnej nie wskazanej w Dokumentacji projektowej,
kierownik budowy ustala w porozumieniu z Zamawiającym, w czyim zarządzie lub
użytkowaniu znajduje się instalacja.
W przypadku odkrycia instalacji podziemnej będącej we własności Zamawiającego,
Inwestor zobowiązany jest do pisemnego potwierdzania praw własnościowych niniejszej
instalacji.
W przypadku odkrycia instalacji podziemnej nie będącej we własności Zamawiającego,
kierownik Budowy zobowiązany jest do uzyskania stosownych pozwoleń lub zgłoszeń dla
ewentualnej kolizji z infrastrukturą techniczną oraz określenia bezpiecznej odległości, w jakiej
mogą być wykonane od istniejącej instalacji oraz sposobu wykonywania tych robót.
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe powinny być prowadzone na podstawie
Dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji geodezyjnej określających położenie instalacji i
urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót.
4.5.2

Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzone będą roboty
budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy.
Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być
mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być
pełne, a od strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia
ażurowego.

placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy
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W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram
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i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna
zapewniać bezpieczeństwo użytkowania.
4.5.3

Oznakowanie placu budowy.

Teren budowy powinien być oznakowany odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi:
 „TEREN BUDOWY. NIEZATRUDNIONYM WSTĘP WZBRONIONY”
oraz Tablicę informacyjną.
4.5.4

Przygotowanie zaplecza budowy.

Zaplecze socjalne budowy obejmuje barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone
na biuro budowy, szatnie i jadalnie, magazyn narzędziowy i magazyn ogólny. Obiekty
przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w instalację
elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i wielkość
obiektów

powinna

wynikać

z

przewidywanej

liczby zatrudnionych

pracowników

umysłowych i fizycznych, natomiast powierzchnia magazynów powinna wynikać
z planowanej liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń.
Obiekty sanitarno – higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu placu
budowy obejmują ustępy i umywalnie. Teren budowy należy wyposażyć w system odbioru
odprowadzania ścieków bytowych oraz w szczelny bezodpływowy pojemnik do
odprowadzania ścieków z zaplecza budowy.
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od
budynku, Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą
podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru
wody należy utwardzić i wyprofilować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru
wody lub beczkowóz należy zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce
poboru wody do picia należy odpowiednio oznakować.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia
budowlana wyposażona w licznik energii elektrycznej.
Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które
mają być urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża
gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody

do wbudowania należy lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych
materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie
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gruntowe.
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wyznaczono place składowe wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni
lub wykorzystania nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane
z płyt lub elementów prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone
warstwą żwiru lub pospółki.
Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu
materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. Drogi technologiczne
wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową.
4.5.5

Usunięcie drzew i krzewów.

Pnie drzew i krzewów znajdujących się w obrębie robót ziemnych powinny być
wykarczowane.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione
gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone. Doły w obrębie przewidywanych
wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające
wartość jako materiał budowlany nie utraciły tej właściwości w czasie robót.
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną (ściankowanie) za pomocą
specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta
sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez wykonawcę
z terenu budowy.
W przypadku, gdy pozostałości są zakopywane, to powinny być one układane w
warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna
być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna zostać odpowiednio
wyrównana i zagęszczona.
Koszenie porostu traw ręcznie należy prowadzić przy użyciu sprzętu tradycyjnegokonwencjonalnej kosy ręcznej lub kosy spalinowej.
4.5.6

Przygotowanie pomp na okres budowy.

W trakcie trwania prac mogą występować przesiąki, dlatego należy przygotować zasoby

elektrycznego, bądź w przypadku zastosowania pomp spalinowych, zapasu paliwa i obsługi dla
tych pomp.
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4.5.7

Rozbiórka istniejących schodów skarpowych, muru oporowego oraz umocnień.

W trakcie prac należy usunąć część istniejących umocnień w pobliżu projektowanej
komory wylotowej wraz ze schodami skarpowymi murem oporowym oraz elementami
utwardzenia terenu (chodniki, asfalt). Ponadto umocnienia boczne należy również usunąć w
miejscu projektowanego ujęcia. Prace te powinny być wykonywane przy użyciu sprzętu
mechanicznego. Pozyskany grunt oraz materiały jeżeli będą nadawał się do dalszego
wykorzystania należy przewieść na miejsce składowania.
4.5.8

Rozbiórka

istniejącego,

nieużywanego

kanału

zasilającego

oraz

kanałów

kablowych.
Rozbiórka istniejących kanałów obejmuje wykonanie wykopu na głębokość, na której
znajdują się ww. elementy. Prace rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu
dostosowanego do rozbiórki elementów żelbetowych i betonowych. Pozyskany grunt oraz
materiały jeżeli będą nadawał się do dalszego wykorzystania należy przewieść na miejsce
składowania.

4.6 Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Kontrola
jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podane w pkt. 2.6
niniejszych WWiORB.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
–

Zapewnienie

stateczności obiektów sąsiadujących z robotami rozbiórkowymi

i przygotowawczymi,
–

Jakość wykonania ogrodzenia oraz zaplecza budowlanego,

–

Wybór miejsca przeznaczonego na odkład gruntów,

–

Przygotowanie pomp do odwodnienia wykopów,

4.7 Obmiar robót budowlanych.
Obmiar powinien spełniać wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót zawarte w pkt. 2.7
niniejszych WWiORB.

4.8 Odbiór robót budowlanych.
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Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
zawarte w pkt. 2.8 niniejszych WWiORB.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków
dotyczących tych robót zawartych w Dokumentacji projektowej.

4.9 Podstawa płatności
Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.9 niniejszych
WWiORB.
Rozliczenie robót towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych.
Podstawą płatności dla prac przygotowawczych jest całość wykonanych prac.

4.10 Przepisy związane.
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (DZ. U. 2013 poz.21.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (DZ. U. 2003 Nr 120, poz 1126 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. 2003 nr 47, poz. 401).
- PN-EN 1997-1:2008–Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne.
- PN-EN 1997-2:2009 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie
podłoża gruntowego.
- PN-B-02481:1998 - Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.
- PN-B-06050:1999- Geotechnika -Roboty ziemne- Wymagania ogólne.
- BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
- PN-EN 933-1:2012–Badania geometrycznych właściwości kruszyw- Część 1:
Oznaczenie składu ziarnowego- Metoda przesiewania.
- PN-B-12095:1997 - Urządzenia wodno-melioracyjne -- Nasypy -- Wymagania i badania

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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5

ROBOTY ZIEMNE.

5.1 Część ogólna.
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111200-0– ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
I ROBOTY ZIEMNE.
5.1.1

Zakres robót objętych WWiORB.

Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót ziemnych
związanych z realizacją zadania pn. „Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III na
istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne”, a w szczególności:
 Wykonanie i zabezpieczenie głębokiego wykopu na obszarze planowanego ujęcia wody,
 Wykonanie i zabezpieczenie głębokiego wykopu na obszarze planowanego budynku
MEW,
 Wykonanie i zabezpieczenie głębokich wykopów na potrzeby komór technologicznych
wykonania rurociągu zasilającego,
 Wykonanie niezbędnych zejść do wykopów,
 Wykonanie studzienek odwadniających dno wykopów wraz z ich odwadnianiem
pompami mobilnymi,
 Wykonanie robót ziemnych związanych z rozbiórką istniejącej infrastruktury oraz
budowli kolidujących z projektowaną MEW,
 Wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem utwardzenia terenu,
 Wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem rurociągu zasilającego,
 Wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu,
 Zasypywanie i zagęszczanie wykopów,
 Skarpowanie i rekultywacja terenu
5.1.2

Określenia podstawowe.

Użyte w WWiORB określenia, które zostały wymienione poniżej należy rozumieć
następująco:
 Wykop – budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio ukształtowanej

Strona

dołu szeroko lub wąskoprzestrzennego.

36

przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. Wykop ma najczęściej formę

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZAMÓWIENIA:
„BUDOWA MEW SROMOWCE III NA ISTNIEJĄCYM PIĘTRZENIU SROMOWCE WYŻNE”

 Nasyp – budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu, zbudowana
z odpowiedniego materiału ziemnego.
 Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych
w czasie wykonywania wykopów – gruntów bez przeznaczenia użytkowego lub
z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu.
 Skarpa – pochyła ściana nasypu lub wykopu ziemnego o odpowiednim nachyleniu,
zależnym od jakości gruntu, stanowiąca brzeg zbiornika.
 Nasyp – budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu, zbudowana
z odpowiedniego materiału ziemnego.
 Wskaźnik zagęszczenia – miara zagęszczeni gruntu nasypowego - stosunek gęstości
objętościowej szkieletu gruntowego gruntu sztucznie zagęszczonego (nasypu) do
maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego.
 Pale DFF – (Designed For Flysch) – pale wykonywane metodą kombinowaną ,
polegającą na wykonaniu wiercenia otworu pod pal świdrem spiralnym z
równoczesnym rurowaniem przez nasypy , utwory zwietrzelinowe , produkty
akumulacji rzecznej lub inne grunty nieskaliste , wyjęciu świdra i urobku z otworu po
osiągnieciu stropu skały miękkiej lub skały twardej, pogłębieniu otworu do
zaprojektowanej rzędnej przy użyciu młotka wgłębnego , wypełnieniu otworu betonem,
wprowadzeniu zbrojenia w niezwiązany beton i usunięciu rury osłonowej.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w pkt. 2.1.4 niniejszych WWiORB.

5.2 Wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne

wymagania

dotyczące

materiałów,

źródeł

pozyskania,

przechowywania

i składowania podano w pkt. 2.2 niniejszych WWiORB.
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub
lepszych od przewidzianych materiałów. Dobór konkretnych rozwiązań materiałowych
spoczywa na Wykonawcy i powinien zostać wykonany na etapie sporządzania Dokumentacji
projektowej oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszcza się
zastosowanie

innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych od

Grunt przeznaczony do wypełnienia wykopów.
Grunty wydobyte w trakcie wykonywania robót ziemnych, mogą być zastosowane na

innych etapach prac robót budowlanych pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego. Grunty wykorzystane w tym celu nie powinny zawierać różnego
rodzaju odpadków, gruzu, części roślinnych, karp drzew i innych zanieczyszczeń, których
jakości nie można skontrolować. Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót
ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników polowych badań
makroskopowych, określonych w PN-B-04452:2002.
5.2.2

Materiały do zabezpieczenia wykopów.
Materiały związane z wykonaniem zabezpieczenia wykopów powinny być dobrane na

etapie ostatecznego wyboru technologii wykonania zabezpieczenia oraz uzyskać akceptację
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Dla zabezpieczenia wykopów z zastosowaniem palisady z pali DFF zaleca się
zastosowanie betonu min. C30/37 i zbrojenia pali z profili walcowanych.
5.2.3

Pozostałe materiały.

Pozostałymi materiałami koniecznymi do wykonania robót będących przedmiotem
niniejszych WWiORB są elementy umocnień i odwodnienia wykopów oraz zejścia do
wykopów.
Pozostałe materiały niezbędne do wykonania niniejszych robót powinny spełniać
wymagania określone w Dokumentacji projektowej oraz niniejszych WWiORB.

5.3 Sprzęt.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i WWiORB, zgodnie z założoną
technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 2.3 niniejszych
WWiORB.
W celu realizacji robót będących tematem niniejszych Warunków Wykonawca powinien
dysponować następującym sprzętem:
 Koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,
 Młoty pneumatyczne,
 Samochodowe skrzynie samowyładowcze,
 Spycharki,

 Zestaw do odwadniania wykopów,
 Drobne narzędzia do wykonywania robót sposobem ręcznym.
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Dobór pozostałego, a nie określonego w WWiORB sprzętu leży po stronie Wykonawcy.
Dobór sprzętu związanego z realizacją zabezpieczenia głębokich wykopów powinien być
zgodny z projektem technologicznym sporządzonym przez Wykonawcę oraz podlega
akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4 Transport.
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne wymagania
dotyczące transportu podane w pkt. 2.4 niniejszych WWiORB.
Do transportu materiałów przeznaczonych do wykonywania robót ziemnych, sprzętu
budowalnego, urządzeń, materiałów sypkich należy stosować następujące, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego środki transportu:
- samochód dostawczy, skrzyniowy,
- samochód ciężarowy, samowyładowawczy (minimum 10 ton),
- samochód ciężarowy, skrzyniowy.

5.5 Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych.
Wykonanie robót będących tematem niniejszych Warunków powinno spełniać ogólne
zasady wykonywania robót podane w pkt. 2.5 niniejszych WWiORB.
5.5.1

Wymagania ogólne.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, WWIORB i poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego:


Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie Dokumentacji projektowej oraz
inwentaryzacji geodezyjnej określających położenie instalacji i urządzeń podziemnych,
mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót.



Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie
wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.



Każdorazowo przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan poziomu wody
i szczelności obudowy głębokiego wykopu. W sytuacji gdy występują nieszczelności
należy natychmiastowo przystąpić do ich usunięcia poprzez naprawę. W przypadku
stwierdzenia zagrożenia przez kierownika budowy, należy przerwać wszelkie prace
W przypadku prognoz wystąpienia niekorzystnych zjawisk hydrologicznych (stany
powodziowe)

należy bezwzględnie zabezpieczyć wszystkie wykonane prace,

a następnie ewakuować ludzi z obiektu.
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W czasie istnienia wykopu należy go regularnie odwadniać agregatami pompowymi
umieszczonymi w studzienkach zbiorczych wykonanych w dnie wykopu.



Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa się dalsze prace i zawiadamia się osoby nadzorujące roboty
ziemne.



W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić
i umieścić tablice ostrzegawcze.



W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych należy zapewnić na czas zmroku
i nocy balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m z wypełnieniem wolnej przestrzeni
pomiędzy deską krawężnikowa, a poręczą w sposób zabezpieczający przed upadkiem z
wysokości. Balustrady należy usytuować w odległości co najmniej 1 m od wykopu
i zaopatrzyć w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.



Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:
 Pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej
niż określają to odrębne przepisy,
 Tworzenia nawisów przy wykonywaniu wykopów,
 Przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej,



Roboty ziemne wykonać z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz wszelkich
obowiązujących przepisów odrębnych i BHP.

5.5.2

Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych
terenu z danymi podanymi w Dokumentacji projektowej. W tym celu należy wykonać
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W ramach prac przygotowawczych należy
z terenu przyszłych robót usunąć roślinność obcą, istniejące umocnienia oraz wierzchnią
warstwę humusu do głębokości 20 cm. Następnie należy wyrównać teren, usunąć istniejące
elementy infrastruktury w rejonie prac ziemnych i przygotować go do prowadzenia prac
budowlanych.
Wszelkie roboty ziemne związane z wykonaniem głębokiego wykopu należy poprzedzić
spełnieniem następujących warunków przystąpienia do prac:
ściankami szczelnymi za pomocą pomp.
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia inwentaryzacji podziemnej infrastruktury technicznej przy użyciu
specjalistycznych przyrządów lokalizacyjnych wraz z opracowaniem inwentaryzacji
geodezyjnej.
 W przypadku odkrycia instalacji podziemnej nie wskazanej w projekcie
wykonawczym Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z Zamawiającym, w
czyim zarządzie lub użytkowaniu znajduje się instalacja.
 W

przypadku

odkrycia

instalacji

podziemnej

będącej

we

własności

Zamawiającego, Inwestor zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia praw
własnościowych niniejszej instalacji.
 W przypadku odkrycia instalacji podziemnej nie będącej we własności
Zamawiającego, Kierownik Budowy zobowiązany jest do uzyskania stosownych
pozwoleń lub zgłoszeń dla ewentualnej kolizji z infrastrukturą techniczną oraz
określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od
istniejącej instalacji oraz sposobu wykonywania tych robót.


Przystąpienie do robót należy poprzedzić analizą prognozy pogody. Prace związane z
wykonaniem umocnienia i głębieniem wykopu należy wykonać w

okresie

prognozowanego braku opadów.
5.5.3

Gospodarowanie i utylizacja humusu i nadmiaru mas ziemnych.

Wydobyty humus należy przetransportować na tymczasowe składowisko zlokalizowane
w pobliżu budowy. Humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy.
Pozostałe materiały gruntowe wydobyte w trakcie wykonywania głębokich wykopów
należy składować w regularnych pryzmach w pobliżu budowy. Materiały te należy
wykorzystać do wypełnienia wykonanych wykopów.
Nadmiar mas ziemnych, o ile wystąpi, powinien zostać wywieziony. Wykonawca we
własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych oraz pokryje wszelkie koszty związane
z ich transportem i utylizacją.

Warunki gruntowe oraz planowane głębokości wykopów wymagają głębienia wykopów w
osłonie elementu zabezpieczającego. Jako proponowane rozwiązanie technologiczne proponuje
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się zastosować palisadę z pali wierconych z młotkiem wgłębnym DFF (Designed For Flysch)
przeznaczonych do realizacji w podłożu skalnym.
Wykonywanie palisady z pali DFF powinno zostać poprzedzone sporządzeniem przez
Wykonawcę projektu technologicznego zawierającego dobór wszystkich parametrów
wykonawczych niezbędnych dla wykonania pali, niezbędne zabiegi organizacyjne i
technologiczne zapewniające dojście ze sprzętem wiertniczym w miejsce wykonywania robót
oraz określenie sposobu monitorowania wykonania pali. Projekt technologiczny podlega
akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Pale wykonuje się z poziomu terenu chyba, że w dokumentacji projektowej zaznaczono
inaczej, dotyczy to również przypadków, gdy przed wykonaniem pali wymagane jest
wykonanie nasypu technologicznego.
Na wykonanie pali składają się następujące czynności:
1. Geodezyjne wytyczenie osi pala
2. Wykonanie otworu – wykonanie otworu odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje
przewiercanie wszelkich gruntów zalegających nad stropem skał miękkich lub twardych
(gliny, piaski , żwiry, otoczaki, namuły i inne). Wiercenie na tym etapie odbywa si przy
użyciu świdra spiralnego z równoczesnym rurowaniem za pomocą wiertnicy z dwiema
obracającymi się przeciwbieżnie głowicami. Urobek na tym etapie wynoszony jest z
otworu za pomocą świdra spiralnego (limaka). Po osiągnieciu stropu skały zmniejszy się
efektywność wiercenia tą techniką. Należy wówczas przystąpić do realizacji drugiego
etapu wiercenia. Po usunięciu świdra z zarurowanego do stropu skały otworu, należy
pogłębiać otwór przy użyciu techniki młotka wgłębnego. Na tym etapie zwierciny w
postaci pyłu i drobnych okruchów skalnych usuwane są z otworu przy pomocy sprężonego
powietrza wydobywającego się od dna otworu przez koronkę młotka wgłębnego. Techniką
tą należy wykonać otwór do zadanej, projektowanej głębokości pala, a następnie usunąć z
otworu przewód wiertniczy i młotek wgłębny. W przypadku, gdy w miejscu wykonywania
pala na powierzchni terenu znajduje się wychodnia skał lub strop skał zostanie odkryty w
trakcie prowadzonych wcześniej robót ziemnych, należy przystąpić od razu do
wykonywania pala z użycie młotka wgłębnego.
3. Betonowanie pala – Betonowanie odbywa się po usunięciu narzędzia wiertniczego i

pala z jednoczesnym podciąganiem rury obsadowej i rury „Kontraktor”
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4. Montaż zbrojenia – Zbrojenie złożone z profili walcowanych zgodnych z wymiarami i
parametrami określonymi w dokumentacji projektowej powinno zostać zaopatrzone w
elementy dystansowe zapewniające minimalną otulinę zbrojenia na poziomie min. 50 mm.
Wprowadzenie zbrojenia do pala należy wykonać bezpośrednio po wykonaniu
betonowania pala przy czym operacja ta może być wspomagana przez użycie wibratora, do
którego podwiesza się zbrojenie.
5. Usunięcie rury osłonowej – usunięcie rury osłonowej należy wykonać niezwłocznie po
osadzeniu

w betonie zbrojenia pala, zanim beton straci urabialność. Usuwanie rury

osłonowej powinno się odbywać z zachowaniem ostrożności, tak aby nie spowodować
uniesienie elementu zbrojeniowego pala.
Palowanie powinno odbywać się z ciągłym monitoringiem wykonywania pala, którego
sposób powinien zostać opisany w projekcie technologicznym.
Dopuszcza się zastosowanie innej niż zaproponowana technologii wykonania
zabezpieczenia głębokich wykopów. Zastosowana technologia powinna być dobrana do
warunków geologicznych w podłożu gruntowym oraz powinna uzyskać bezwzględną
akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5.5.5

Wykonanie głębokich wykopów.

Odspojenie gruntu w wykopie powinno się odbywać mechanicznie i ręczne łącznie
z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wraz z głębieniem wykopu
należy wykonać jego zabezpieczenie. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane
zgodnie z Dokumentacją projektową. Na cały okres prowadzenia robót przewiduje się
odwadnianie dna wykopu.
Mechaniczne odspajanie gruntu powinno się odbywać z zastosowaniem następujących
maszyn i urządzeń:
 Koparki,

zrywarki,

,

ładowarki

do

odspajania

i

wydobywania

gruntów

małozwięzłych i zwięzłych.
 Młoty pneumatyczne i lekkie, średnie i ciężkie powinny być stosowane do
odspajania gruntów zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub
nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy. W przypadku braku
sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być

Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia przystosowane do tych robót i
sprawne:
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stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostrożności z punktu
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 do odspajania gruntów mało zwięzłych; szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel
zaokrąglony,
 do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy,
kilof,
 do odspajania skał: klin, drąg
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 z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności
określonych w Dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Sposób wykonania skarp
wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót.
Odspojone grunty przydatne do wykonania dalszych robót budowlanych powinny być
przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, dopuszczalne jest tylko
wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie
i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymogami Dokumentacji projektowej.
W wykopie należy wykonać niezbędne zejścia w postaci drabin, w ilości co najmniej
dwóch na wykop.
Nachylenie skarp części wykopu, w formie wykopu otwartego o ścianach bez stałej
obudowy powinno wynosić min. 1 : 2,5 (należy zapewnić kąt nachylenia skarpy mniejszy niż
kąt stoku naturalnego występujących gruntów).
Nachylenie nachylenie zjazdu nie może przekraczać 15%.
5.5.6

Odwodnienie wykopów.

Odwodnienie wykopów i terenu robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie
z Dokumentacją projektową. Odwodnienie wykopu wykonać przy pomocy mobilnych pomp
elektrycznych lub spalinowych. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być
przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu
realizowanych prac ani w pobliżu sąsiednich budowli. Poziom zwierciadła wody gruntowej
powinien być obniżony, o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Obniżenie poziomu
zwierciadła gruntowej musi obejmować okresy całodobowe ze względu na szkodliwe działanie

wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wód poza wykop. Od strony
spadku terenu powinny być wykonane w razie potrzeby rowy.
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wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien być
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5.5.7

Zasypanie, zagęszczenie wykopów oraz odtworzenie terenu.

Wykopy należy zasypywać warstwami o grubości od 20 – 30 cm na całej szerokości
wykopu. Każda warstwa gruntu ułożona w wykopie powinna być zagęszczona przez ubijanie,
wałowanie lub wibrowanie.
Zasypanie wykopu można wykonywać z gruntu rodzimego pozyskanego w czasie
głębienia wykopu z

zastrzeżeniem osiągnięcia zagęszczenia gruntu nie gorszego od

istniejącego.
Do odbudowy umocnień należy przystąpić po uprzednim wykonaniu wszystkich warstw
obsypki i zasypki oraz przygotowaniu gruntu stanowiącego materiał budowlany. Każda
warstwa gruntu ułożona w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie, wałowanie lub
wibrowanie. Nie dopuszcza się wbudowywania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów
przemieszanych z lodem lub śniegiem.
Po zakończonym zasypaniu i zagęszczeniu gruntu teren robót należy odtworzyć do stanu
istniejącego przed rozpoczęciem robót, łącznie z odtworzeniem niskiej zieleni poprzez
humusowanie terenu robót humusem wydobytym uprzednio na odkład i obsiew mieszanką
traw.
5.5.8

Wykopy pod kable.

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych kabli
zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być
taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m
a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m.

5.6 Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Kontrola
jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podane w pkt. 2.6
niniejszych WWiORB.
Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę
należy zwrócić na:

- Sprawdzenie jakości umocnienia wykopów,
- Wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,
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- Zapewnienie stateczności ścian wykopów,
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- Wykonanie zjazdów do wykopów na potrzeby maszyn budowlanych,
- Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
- Dokładność wykonania wykopów,
- Wykonanie i grubość wykonanej warstwy zasypki,
- Zagęszczenie zasypanego wykopu.
W przypadku wykonywania zabezpieczenia wykopów w formie palisady sprawdzeniu
powinno podlegać podłoże gruntowe, ((pobór i weryfikacja próbek gruntu wraz z
głębieniem otworu), głębokość wykonanego otworu pala oraz jakość formowania pala
potwierdzona metryką pala.

5.7 Obmiar robót.
Obmiar powinien spełniać wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót zawarte w pkt. 2.7
niniejszych WWiORB.
Objętość gruntu mierzy się w stanie rodzimym w zależności od kategorii gruntu
i głębokości wykopu oraz poziomu zwierciadła wody gruntowej. Objętość wykopu określona w
m3 jest iloczynem przekroju poprzecznego wykopu i jego długości.
Jednostką obmiaru są :
- Wykopy i zasypka - m3
- Umocnienie ścian wykopu - m2
- Wykonanie podłoża - m3 lub m2 przy grubości warstwy w [m].
- Zabezpieczenie wykopów – 1mb zabezpeczenia.
W przypadku wykopów skarpowanych, przy znacznej długości oraz występujących
zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokości w dnie wykopu, zmiana pochylenia
skarp, zmiana głębokości), ilość robót oblicza się oddzielnie dla każdego odcinka miedzy
poszczególnymi zmiennymi przekrojami.
Obmiaru na budowie dokonuje się w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i przy
jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych
w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru inwestorskiego nie będą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

zawarte w pkt. 2.8 niniejszych WWiORB.

Strona

Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

46

5.8 Odbiór robót.
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Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków
dotyczących tych robót zawartych w Dokumentacji projektowej.
W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają
w szczególności:
- Dno wykopu przygotowane do posadowienia ujęcia, komory turbozespołu i komory
wylotowej,
- Podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji,
- Zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów,
Odbiór gotowych robót ziemnych powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
- Ocenę wyników kontroli jakości,
- Wykaz wad i błędów wykonawczych ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
W czasie prac ziemnych należy zapewnić stały nadzór geodezyjny nad pracami. W ramach
nadzoru geodezyjnego należy określić pierwotny stan oraz ilość wydobytego materiału na
poszczególnych etapach prac.

5.9 Podstawa płatności.
Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.9 niniejszych
WWiORB.
Rozliczenie robót towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych.
Płatność za 1 m3 gruntu w stanie rodzimym obejmuje:
- Wyznaczenie zarysu wykopu,
- Odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody
i odwiezieniem,
- Utrzymanie wykopu w należytym stanie na czas wykonywania robót budowlanych
(odwodnienie i zabezpieczenie wykopu).
Płatność za m3 zasypki i zagęszczenia obejmuje:
- Dostarczenie materiału,

transportu obejmuje:
- Załadowanie gruntu na środki transportu,
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- Zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni.
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- Przewóz na wskazaną odległość,
- Wyładunek z rozplantowaniem z grubsza,
- Utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.
Płatność za 1 mb zabezpieczenia wykopu o zadanej wysokości obejmuje wykonanie
wszystkich niezbędnych robót oraz dostarczenie materiałów związanych z realizacją
zabezpieczenia wykopów.

5.10 Przepisy związane.
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737).
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
 PN-EN 13383-1:2003/AC:2004 – Kamień do robót hydrotechnicznych.
 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
 BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
 BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
 PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.
 PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
 PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
 PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
 PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
 PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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bromową.
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6

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM RUROCIĄGU – MIKROTUNELING.

6.1 Część ogólna.
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45221250-9 – ROBOTY PODZIEMNE INNE NIŻ DOTYCZĄCE TUNELI, SZYBÓW
I KOLEI PODZIEMNEJ
6.1.1

Zakres robót objętych WWiORB.

Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju prowadzenia robót
bezwykopowych metodą mikrotunelowania przy budowie rurociągu w ramach zadania pn.
„Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III na istniejącym piętrzeniu Sromowce
Wyżne”, a w szczególności:
- Wykonanie
z

rurociągu

wykonaniem

zasilającego

wszystkich

w

technologii

niezbędnych

robót

mikrotunelingu

wraz

przygotowawczych

i

towarzyszących.
6.1.2

Określenia podstawowe.

Użyte w WWiORB określenia, które zostały wymienione poniżej należy rozumieć następująco:
- Mikrotuneling – zdalnie sterowany, w pełni zmechanizowany system do drążenia
tuneli z obrotową głowicą skrawającą. W celu ułożenia rurociągu rury przewodowe są
wciągane po osiągnięciu przez głowicę miejsca docelowego. Maszyna może być
sterowana z wykopu lub zdalnie z powierzchni.
- Płuczka wiertnicza – roztwór wody i zazwyczaj bentonitu lub polimeru podawany
w sposób ciągły do głowicy wiercącej w celu ułatwienia transportu urobku, stabilizacji
otworu, chłodzenia głowicy, smarowania rury przewodowej podczas instalacji.
- Komora startowa – wykop o przekroju w dowolnym kształcie zapewniający
możliwość zainstalowania niezbędnych urządzeń umożliwiających przeciskanie
prefabrykatów oraz wydobycie urobku.
- Komora końcowa – wykop umożliwiający wydobycie urządzeń drążących tunel.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
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normami i z definicjami podanymi w pkt. 2.1.4 niniejszych WWiORB.
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania
i składowania podano w pkt. 2.2 niniejszych WWiORB.
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych
lub lepszych od przewidzianych materiałów. Dobór konkretnych rozwiązań materiałowych
spoczywa na Wykonawcy i powinien zostać wykonany na etapie sporządzania Dokumentacji
projektowej oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszcza się
zastosowanie

innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych od

przewidzianych materiałów.
6.2.1

Rurociąg.
Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w

odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania rurociągu metodą mikrotunelingu przewiduje się zastosowanie rur stalowych
lub wykonanych z GRP. Średnica nominalna rur – DN2400.
6.2.2

Pozostałe materiały.

Pozostałymi materiałami niezbędnymi do realizacji rurociągu są:
–

sprzęgła do połączenia rur,

–

roztwór bentonitu,

–

dodatki kształtujące właściwości reologiczne płuczki,

–

materiały do przeprowadzenia próby szczelności

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami
Umowy i Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Pozostałe materiały niezbędne do wykonania niniejszych robót powinny spełniać
wymagania określone w Dokumentacji projektowej oraz niniejszych WWiORB.

6.3 Sprzęt.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający

niniejszych WWiORB.
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6.3.1

Sprzęt do wykonania mikrotunelingu.

Zgodnie z technologią założoną do wykonania kolektora metodą mikrotunelingu proponuje się
użyć następującego sprzętu:
–

głowica wiertnicza – urabiająca (typu AVN lub MH-2),

–

zespół usuwania zwierconego urobku,

–

zespół gospodarki płuczką wiertniczą,

–

zespół wtłaczania rurociągu,

–

sterownia - pomieszczenie operatora - system sterowania,

–

siłownia - zespół agregatów zapewniający zasilanie energetyczne całego zestawu,

–

żuraw samochodowy,

–

koparka.
Dobór pozostałego, a nie określonego w WWiORB sprzętu leży po stronie Wykonawcy.

6.3.2

Sprzęt do robót ziemnych.
Wykonawca przystępujący do wykonania w/w robót powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu do:
 odspajania i wydobywania gruntów (młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, itp.),
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki i itp.),
 transportu

mas

ziemnych

(samochody

wywrotki,

ciągniki

z

przyczepami

samowyładowczymi, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.),
 niwelator.

6.4 Transport.
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne wymagania
dotyczące transportu podane w pkt. 2.4 niniejszych WWiORB.
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót związanych z wykonaniem
mikrotunelowania należy użyć następujących środków transportu:

- samochód dostawczy,
- wywrotka.
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- samochód skrzyniowy,
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6.4.1

Wymagania dotyczące przewozu rur.
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe

wymagania:
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystające poza
pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m,
- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze
otoczenia –5°C do +30°C.

6.5 Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych.
Wykonanie robót będących tematem niniejszych Warunków powinno spełniać ogólne
zasady wykonywania robót podane w pkt. 2.5 niniejszych WWiORB.
6.5.1

Zakres robót.

6.5.1.1 Proces wiercenia.
Urabianie gruntu powodowane jest przez obrotową tarczę wiertniczą zamontowaną na
czole głowicy, która poruszana jest silnikiem hydraulicznym i powoduje wstępne rozdrabnianie
gruntu. Tuż za tarczą znajduje się stożkowa komora kruszenia, w której grunt podlega
rozdrobnieniu na cząstki mogące być przeniesione przez system płuczkowy. Z komory
kruszenia urobek trafia do komory płuczkowej, skąd po wymieszaniu z płuczką tłoczony jest
poprzez system rurociągów do osadnika. Poczynając od szybu startowego głowica wiertnicza
przesuwana jest przez nacisk stacji tłoczenia za pośrednictwem pierścienia dociskowego, a
następnie po dołożeniu rur, poprzez te rury.

rury przeciskowe.
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6.5.1.2 Płuczkowy system przepływu.
System ten wymaga przygotowania specjalnej zawiesiny bentonitowej lub polimerowej
(mieszaniny obu). Obieg płuczki rozpoczyna się w zbiorniku czystej płuczki. Płuczka
pompowana jest do głowicy skrawającej poprzez rurociąg umieszczony wewnątrz rur
przeciskowych. W miarę potrzeby ciśnienie płuczki zwiększa się do poziomu wymaganego dla
podtrzymania przodka. W komorze skrawania płuczka ulega wymieszaniu z urobkiem.
Mieszanina przechodzi przez wbudowaną mimośrodową kruszarkę stożkową, która zapewnia
rozdrobnienie cząstek gruntu do wielkości zdolnych do przenoszenia przez płuczkę.
Mieszanina bentonitu z urobkiem pompowana jest na powierzchnię, gdzie urobek jest
usuwany z płuczki za pomocą prostej sedymentacji grawitacyjnej albo za pomocą
hydrocyklonów wykorzystujących do separacji siły odśrodkowe. Oczyszczona płuczka po
sprawdzeniu i uzupełnieniu jej własności reologicznych (przez dodanie materiałów
płuczkowych) tak, aby spełniała określone wymagania na przodku odwiertu, ponownie trafia
do zbiornika czystej płuczki, a urobek należy wywieźć na wysypisko.
6.5.1.3 Smarowanie rur.
Wprowadzenie smarowania rur za pomocą płuczki bentonitowej lub mieszaniny
bentonit/polimer pomaga przezwyciężyć większość oporów tarcia. Środek smarowniczy
transportowany jest rurami wewnątrz instalowanego rurociągu i wstrzykiwany poprzez otwory
przelotowe wywiercone w ściankach rur. Każdy otwór smarujący zasilany jest ręcznie z pulpitu
operatora lub automatycznie. Sterowanie automatyczne monitorowane jest komputerowo,
poprzez centralny system rozdziału.
6.5.1.4 Sterowanie.
Sterowanie maszyną mikrotunelingową polega na nadzorowaniu pracy wszystkich
podzespołów i sterowaniu ich funkcjami. Całość procesu wiercenia zapisywana jest w pamięci
komputera. Operator za pomocą siłowników sterowania, koryguje trasę wiercenia. Do
prowadzenia głowicy służy laser z tarczą elektroniczną. Laser zabudowany jest w szybie
startowym i odpowiednio ustawiony wyznacza trasę wiercenia. Wychodzący z szybu promień
lasera pada na tarczę zamontowaną w głowicy wiercącej. Przy pomocy komputera obraz z
tarczy przekazywany jest do sterówki, gdzie na jego podstawie operator koryguje trasę

powinno być poprzedzone sporządzeniem przez Wykonawcę projektu technologicznego,
który podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Dopuszcza się zastosowanie innej niż zaproponowana technologii wykonania
rurociągu zasilającego. Zastosowana technologia powinna być dobrana do warunków
geologicznych w podłożu gruntowym oraz powinna uzyskać bezwzględną akceptację
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.6 Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Kontrola
jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podane w pkt. 2.6
niniejszych WWiORB.
6.6.1

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót mikrotunelingowych.
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania

w zakresie ich jakości i wyniki dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badaniu podlegają:
–

zgodność z Dokumentacją Projektową,

–

zgodność materiałów z normą,

–

rzędna i spadek rury,

–

ułożenie przewodów,

–

głębokość ułożenia kanału,

–

odchylenia osi przewodu,

–

odchylenia spadków,

–

połączenia przewodów,

–

szczelność przewodów.

6.7 Obmiar robót budowlanych.
Obmiar powinien spełniać wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót zawarte w pkt. 2.7
niniejszych WWiORB.
Jednostką obmiarową robót mikrotunelingowych jest 1 mb wykonanego mikrotunelingu
wraz z wywozem urobku, inspekcją kanału i pomiaru w terenie.
Obmiaru na budowie dokonuje się w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i przy
jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w

inwestorskiego nie będą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.
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dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru
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6.8 Odbiór robót budowlanych.
Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
zawarte w pkt. 2.8 niniejszych WWiORB.
Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności:
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową,
- połączenia przewodów,
- szczelność przewodów,
- rzędna i spadek rury.

6.9 Podstawa płatności.
Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.9 niniejszych
WWiORB.
Rozliczenie robót towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów częściowych.
Cena jednostkowa robót dotyczących przekraczania przeszkód terenowych obejmuje:
–

prace towarzyszące i roboty tymczasowe,

–

zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania,

–

opłaty za składowanie urobku na wysypisku,

–

opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,

–

koszt materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla wykonania mikrotunelingu,

–

przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań,

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania
robót objętych niniejszymi WWiORB przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

6.10 Przepisy związane.


PN-EN 1538:2002 - Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Ściany
szczelinowe.



PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.



PN-EN

12889:2003

-

Bezwykopowa

budowa

i

badanie

przewodów

kanalizacyjnych.

wykonywania i badania przy odbiorze.
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PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
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PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.



PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne



PN-EN 12336:2005(U) - Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia
tarczą, maszyny do przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania
płyt okładzinowych. Wymagania bezpieczeństwa



PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych –
Ścianki szczelne.



BN-83/8836-01

-

Roboty

ziemne.

Wykopy

tunelowe

dla

przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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przy odbiorze.
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7

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE.

7.1 Część ogólna.
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45262311-4 – BETONOWANIE KONSTRUKCJI.
45262310-7 – ZBROJENIE – PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ.
7.1.1

Zakres robót objętych WWiORB.

Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju betonowych
i żelbetowych w ramach zadania pn. „Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III na
istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne”, a w szczególności:
- Wykonanie żelbetowej konstrukcji ujęcia wody,
- Wykonanie żelbetowej konstrukcji budynku MEW, w tym komory przepływomierza,
turbozespołu, wylotowej oraz ścian zewnętrznych i stropu hali MEW,
- Wykonanie żelbetowych umocnień skarpowych w pobliżu ujęcia,
- Wykonanie żelbetowych umocnień skarpowych i schodów terenowych w pobliżu
komory wylotowej,
- Wykonanie fundamentu pod stację transformatorową,
- Wykonanie fundamentu pod wiatę magazynową w obrębie ujęcia wody,
- Wykonanie robót betonowych związanych z utwardzeniem i ogrodzeniem terenu.
7.1.2

Określenia podstawowe.

Użyte w WWiORB określenia, które zostały wymienione poniżej należy rozumieć
następująco:
- Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,80 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
- Beton hydrotechniczny - beton przeznaczony do wykonania budowli wodnych,
z dodatkami mineralnymi i domieszkami chemicznymi.
- Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
- Zaczyn cementowy -mieszanka cementu i wody.

- Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego
masy w stanie suchym.
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- Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych
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- Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujący beton pod
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
- Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np.F150) klasyfikujący beton
pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której
ubytek masy jest mniejszy niż 2%.
- Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.C25/30) klasyfikujący beton pod
względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość
gwarantowaną na ściskanie badaną na próbkach cylindrycznych i sześciennych w MPa.
- Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość zapewniona
z 95% prawdopodobieństwem uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek
sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normą PN-EN 206+A1.
- Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do
40mm.
- Konstrukcje masywne - konstrukcje o najmniejszym wymiarze większym od 1.0 m.
- Konstrukcje niemasywne - pozostałe konstrukcje.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w pkt. 2.1.4 niniejszych WWiORB.

7.2 Materiały.
Ogólne

wymagania

dotyczące

materiałów,

źródeł

pozyskania,

przechowywania

i składowania podano w pkt. 2.2 niniejszych WWiORB.
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub
lepszych od przewidzianych materiałów. Dobór konkretnych rozwiązań materiałowych
spoczywa na Wykonawcy i powinien zostać wykonany na etapie sporządzania Dokumentacji
projektowej oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszcza się
zastosowanie

innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych od

przewidzianych materiałów.

Do wykonywania robót betonowych i żelbetowych dla przedmiotowej inwestycji należy
stosować wyłącznie betony zgodne z normą PN-EN 206 +A1.
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Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub producent betonu towarowego
na podstawie wyników badań materiałów, wyżej wymienionej normy, ogólnie stosowanych
metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek.
Wytwórnia betonów powinna mieć odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu
i kruszywa oraz być w pełni zautomatyzowana (dozowanie, odważanie, czas mieszania
i opróżniania).
Dokumenty dostawy betonu powinny zawierać co najmniej następujące informacje:
- Nazwę lub numer składu betonu towarowego,
- Numer serii dokumentu dostawy,
- Datę,
- Nazwę nabywcy,
- Nazwę i lokalizację miejsca budowy,
- Gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, jeżeli
została określona,
- Określoną urabialność,
- Typ cementu,
- Maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa,
- Rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana,
- Ilość betonu w metrach sześciennych,
- Godzinę załadunku.
W zależności od rzeczywistych warunków pracy beton powinien odpowiadać
wymaganiom obejmującym:
- Konsystencję i szczelność mieszanki betonowej,
- Odporność betonu na działanie wody agresywnej,
- Wodoszczelność betonu,
- Odporność betonu na mrozoodporność,
- Wytrzymałość betonu na ściskanie,
- Wydzielanie się ciepła podczas wiązania i twardnienia betonu.
7.2.2

Cement.

Do produkcji betonu należy stosować cement zgodny z normą PN-EN197-1:2012.

zawierających chlorek wapniowy. Cement powinien wykazywać odporność na agresywne
oddziaływanie środowiska (a w szczególności wód), w którym pracować będzie beton.
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W związku z powyższym powinno się przeprowadzić ocenę trwałości cementu dla warunków
pracy betonu w oparciu o analizę wód gruntowych.
Do betonu hydrotechnicznego należy stosować cementy o właściwościach technicznych
zgodnych z polskimi normami pod warunkiem uwzględnienia wymagań określonych dla tych
spoiw w warunkach technicznych i normach dla betonu hydrotechnicznego.
W przypadku przeznaczenia cementów do wykonywania betonu hydrotechnicznego
w konstrukcjach masywnych należy ustalić dla danej konstrukcji wymagania techniczne dla
cementów oraz kontrolować ściśle ich jakość w ciągu całego okresu trwania robót.
Początek

wiązania

cementów

do

wykonywania

betonów

hydrotechnicznych

w konstrukcjach masywnych o przekroju poprzecznym powyżej 1,5m nie powinien następować
wcześniej niż po 5 godz. i nie później niż po 10 godz. licząc od chwili zarobienia mieszanki
betonowej wodą.
Magazynowanie cementu:
- Cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);
- Cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane
do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia
do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, do czyszczenia oraz klamry na
wewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- Po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku
przechowywania w składach zamkniętych.
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7.2.3

Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno być zgodne z PN-EN 12620+A1:2010.
Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i właściwości, np. kształt ziaren, mrozoodporność,
ścieralność, zawartość pyłów, należy dobrać biorąc pod uwagę:
–

Realizację robót,

–

Przeznaczenie betonu,

–

Warunki środowiska, na które będzie narażony beton,

–

Wszelkie

wymagania

dotyczące

odsłoniętego

kruszywa

lub

kruszywa

przy

mechanicznym wykończeniu powierzchni betonowych.
Do betonu hydrotechnicznego należy stosować kruszywo mineralne w postaci piasków,
żwirów lub kruszyw łamanych, których właściwości techniczne odpowiadają wymaganiom
określonym w normach dla betonu hydrotechnicznego.
Kruszywo naturalne (piasek, żwir) powinno być zbadane na zawartość skał osadowych.
Stosowanie kruszyw zawierających skały osadowe jest dopuszczalne po laboratoryjnym
zbadaniu betonu z tego rodzaju kruszywa na wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na
działanie danego środowiska wodnego.
Kruszywo do betonu hydrotechnicznego powinno być odporne na działanie mrozu, z tym,
że liczba cykli zamrażania i odmrażania kruszywa powinna być dostosowana do wymaganej
mrozoodporności betonu. Badania należy przeprowadzać wg obowiązujących polskich norm.
Dla betonów hydrotechnicznych o mrozoodporności F100 i wyższej mrozoodporność kruszywa
powinna być całkowita. Dla betonu hydrotechnicznego o mrozoodporności F50 uszkodzenie
kruszywa na skutek zamrażania i odmrażania nie powinno wynosić więcej niż 5% wagowo.
Maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa należy dobierać, uwzględniając
otulinę zbrojenia oraz minimalną szerokość przekroju elementu.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być składowane oddzielnie na
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
7.2.4

Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
Woda do betonów i zapraw. Powinna ona pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych
wątpliwości lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda

wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku
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woda/cement, nie większego niż 0,40.
7.2.5

Domieszki do betonu.

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
- Napowietrzającym,
- Uplastyczniającym,
- Przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
- Napowietrzająco-uplastyczniających,
- Przyspieszająco-uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest Producenta.
7.2.6

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych należy zastosować stal A-IIIN RB500 lub lepszą.
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali powinny być zgodne z wymaganiami PN82/H-93215.
Do każdej partii stali zbrojeniowej dostarczanej na budowę wytwórca zobowiązany jest
załączyć zaświadczenie o jakości (atest) stwierdzające zgodność wyrobu z wymogami norm
państwowych. Każdy krąg lub wiązka prętów stali dostarczanej na budowę powinna być
zaopatrzona, w co najmniej w dwie przywieszki, na których należy podać w sposób trwały:
znak wytwórczy, średnice nominalną, znak stali, numer wytopu lub partii oraz znak obróbki
cieplnej.
Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli
sprawdzając: zgodność atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach
załączonych do kręgów i wiązek prętów. Ponadto, należy sprawdzić wygląd powierzchni,
wymiary, masę oraz prostoliniowość prętów dostarczonych w wiązkach.
Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak również gotowe do wbudowania
elementy zbrojenia (pręty) powinny być składowane na odpowiednio do tego celu
przystosowanych składowiskach, które zabezpieczałyby je przed zanieczyszczeniami,
wpływem czynników atmosfery oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Pozostałe materiały niezbędne do wykonania niniejszych robót powinny spełniać
wymagania określone w Dokumentacji projektowej oraz niniejszych WWiORB.
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Pozostałe materiały.
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7.3 Sprzęt.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i WWiORB, zgodnie z założoną
technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 2.3 niniejszych
WWiORB.
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy
nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi
drganiami na całej długości.
Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność i
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny
spełniać wymagania określone w normie PN-EN 12812:2008.
Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia:
- Urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania
prętów cienkich dostarczanych w odcinkach prostych - np. prościarka automatyczna,
- Urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość - np. nożyce
elektro-mechaniczne,
- Urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych - np. giętarka,
- Urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych - np. spawarka
elektryczna wirująca.
Dobór pozostałego, a nie określonego w WWiORB sprzętu leży po stronie Wykonawcy.

7.4 Transport.
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne wymagania
dotyczące transportu podane w pkt. 2.4 niniejszych WWiORB.
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć

- Pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym,
- Przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc.
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następujących środków transportu:
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Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników
samochodowych (tzw. „gruszek"). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 minut - przy temperaturze +15°C,
- 70 minut - przy temperaturze +20°C,
- 30 minut - przy temperaturze+30°C.
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu,
środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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.

7.5 Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych.
Wykonanie robót będących tematem niniejszych Warunków powinno spełniać ogólne
zasady wykonywania robót podane w pkt. 2.5 niniejszych WWiORB.
7.5.1 Roboty przygotowawcze.
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) obejmującej:
- Wybór składników betonu,
- Opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- Sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- Warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- Wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
- Sposób pielęgnacji betonu,

Strona

- Sposób transportu mieszanki betonowej,

64

- Kolejność i sposób betonowania,
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- Zestawienie koniecznych badań.
7.5.2

Deskowania

Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowania
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej.
Przy betonowaniu elementów, od których wymagana jest wodoszczelność należy stosować
odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i ściągi gwarantujące szczelność elementów.
Powierzchnie

wewnętrzne

deskowania

należy

smarować

środkami

o

działaniu

antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni
betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia.
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych Dokumentacją
projektową należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. Wszystkie obudowy,
gniazda, otwory, wnęki, dylatacje i połączenia należy rozmieścić i wykształcić zgodnie
z Dokumentacją projektową.
7.5.3

Roboty zbrojeniowe.

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Haki,
odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji
Projektowej. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem
szalowania bocznego. Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane
w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych
o grubości równej grubości otulenia. Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu
i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi
zaciskami. Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania
skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.
7.5.4

Roboty betonowe i żelbetowe.

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru

- Prawidłowość deskowań, rusztowań, usztywnień itp.,
- Prawidłowość wykonania zbrojenia,
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- Zgodność rzędnych z projektem,
- Czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny,
- Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- Prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- Prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych
w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
- Gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN
206+A1:2016-12 i PN-B-062S1. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Betony Wykonawca powinien układać regularnymi warstwami, każda o grubości
nieprzekraczającej 500 mm, i zagęszczać wibratorami zanurzeniowymi, obsługiwanymi przez
odpowiednio przeszkolonych i nadzorowanych pracowników.
Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zapobiegające wprowadzaniu do betonu
zanieczyszczeń znajdujących się na obuwiu sporządzających go pracowników i innych
zanieczyszczeń, a tam gdzie beton umieszczany jest bezpośrednio na powierzchni dna
wykopów, miękki materiał Wykonawca powinien najpierw usunąć.
7.5.5

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie

mieszanki

betonowej

powinno

odbywać

się

wyłącznie

w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić następujące
wymagania:
 Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie
wagowo z dokładnością:
 ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
 ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki
powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników

minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania
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mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych
w uzgodnieniu z Projektantem.
 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą że powinna
ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu
stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.
 Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C,
czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
 Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia poprzednio ułożonego betonu.
 W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne
jest

wcześniejsze

przygotowanie

odpowiedniego

oświetlenia,

zapewniającego

prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
7.5.6

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonów.

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wymaganej wytrzymałości 15 MPa należy zbadać
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak

czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie
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powinna być wyższa niż 35 oC.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.
7.5.7

Pielęgnacja betonu.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi
beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC
należy nie później niż po 12 godz. od zakończenie betonowania rozpocząć pielęgnację
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co
najmniej 3 razy na dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
7.5.8

Wykańczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
 Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
 Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
 Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe
niż 2 mm,
 Odpowietrzane powierzchnie betonu pokryć dwuwarstwową powłoką antykorozyjną na
bazie silikonów,
 Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Wyklucza się
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

7.6 Kontrola jakości robót.

jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podane w pkt. 2.6
niniejszych WWiORB.
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Kontrola jakości robót w szczególności polega na sprawdzeniu następujących elementów
robót:
- Sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- Sprawdzeniu stateczności (wytrzymałości) deskowania,
- Sprawdzeniu szczelności i czystości deskowania,
- Sprawdzeniu geodezyjnym charakterystycznych poziomów deskowania,
- Zgodności wykonanego zbrojenia z Dokumentacją projektową,
- Jakości betonu użytego do betonowania,
- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,
- Dokładności wymiarowych,
- Pielęgnacji betonu w okresie twardnienia.
Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę cech
wytrzymałości, przebiegu twardnienia betonu, terminów rozszalowania oraz częściowego lub
całkowitego obciążenia konstrukcji. W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie
(klasy betonu) należy pobrać próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie
mniej niż:
- 1 próbka na 100 zarobów,
- 1 próbka na 50m3 betonu,
- 3 próbki na dobę,
- 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie
przechowuje

się,

przygotowuje

i

bada

w

okresie

28

dni

zgodnie

z

normą

PN -EN 206+A1:2016-12.
Jeżeli próbki pobrane i badane według powyżej podanych kryteriów wykażą wytrzymałość
niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek
wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za
odpowiadający wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru,
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.

zgodne z Dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
budowlanych. Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają poniżej przytoczone
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normy. Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją projektową, WWiORB i wymaganiami
kontroli jakości, jeżeli wszystkie badania i oględziny dały pozytywne wyniki.

7.7 Obmiar robót budowlanych.
Obmiar powinien spełniać wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót zawarte w pkt. 2.7
niniejszych WWiORB.
Jednostką obmiarową robót betonowych i żelbetowych jest 1 m3 wykonanej konstrukcji
betonowej.
Obmiaru na budowie dokonuje się w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i przy
jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w
dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie będą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

7.8 Odbiór robót budowlanych.
Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
zawarte w pkt. 2.8 niniejszych WWiORB.
7.8.1

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
Dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
Należy przeprowadzić odbiory następujących faz realizacyjnych:
- Wbudowanie zbrojenia konstrukcji i elementów konstrukcyjnych,
- Wykonanie szalowań z rusztowaniami i podparciami,
- Przygotowanie przerw roboczych do dalszego betonowania.
7.8.2

Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych
warunków dotyczących tych robót zawartych w Dokumentacji projektowej.
Odbiór gotowych robót betonowych powinien być potwierdzony protokołem, który

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
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7.9 Podstawa płatności.
Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.9 niniejszych
WWiORB.
Rozliczenie robót towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych.
Podstawą płatności jest wykonanie 1 m3 elementu żelbetowego. Cena jednostkowa
obejmuje:
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań,
- Przygotowanie i montaż zbrojenia,
- Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi
pracami dodatkowymi,
- Prace wykończeniowe i porządkowe,
- Pozostałe, nie wymienione prace, niezbędne do prawidłowego wykonania robót
betonowych i żelbetowych.

7.10 Przepisy związane.
-

BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

-

BN-62/6738-05 - Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

-

PN-EN 12504-1:2011 – Badania betonu w konstrukcjach- Część 1: Próbki rdzeniowe,
ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.

-

PN-EN 12504-2:2013-03 – Badania betonu w konstrukcjach- Część 2: Badanie
nieniszczące-Oznaczenie liczby odbić

-

PN-EN 206+A1:2016-12 – Beton- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

-

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne.

-

PN-EN 12620+A1:2010 – Kruszywa do betonu.

-

PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu- Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu.
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu.

-

PN-EN 12350 -Badania mieszanki betonowej.
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-

PN-EN 19707:2003-10 - Cement, Cement Specjalny. Skład wymagania i kryteria
zgodności.

-

PN-EN 197-1:2012 - Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku.

-

PN-EN 934-2+A1:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki
do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.

-

PN-86/B-01811

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.
-

PN-B-062S1

-

306/91- Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków
mineralnych.

-

PN-EN 12812:2008 - Deskowania – Warunki wykonania i ogólne zasady
projektowania.

-

PN-89/H-84023/01 - Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.

-

PN-89/H-84023/06 - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

-

PN-82/H-93000 - Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowana na
gorąco.

-

PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

-

PN-EN 10021:2009 – Ogólne warunki techniczne wyrobów stalowych.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
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8

ROBOTY CIESIELSKIE I DEKARSKIE.

8.1 Część ogólna.
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45260000-7 – ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I KONSTRUKCJI
DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE.
45422000-1 - ROBOTY CIESIELSKIE.
45261210-9 - ROBOTY DEKARSKIE.
45320000-6 – ROBOTY IZOLACYJNE
8.1.1

Zakres robót objętych WWiORB.

Roboty, których dotyczą niniejsze WWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych związanych z realizacją zadania pn.
„Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III na istniejącym piętrzeniu Sromowce
Wyżne”. W zakres robót wchodzi:
- Wykonanie więźby dachowej budynku MEW,
- Ułożenie pokrycia dachowego budynku MEW,
- Wykonanie pokrycia dachowego wiaty magazynowej,
- Wykonanie obróbek blacharskich.
8.1.2

Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w pkt. 2.1.4 niniejszych WWiORB.

8.2 Materiały.
Ogólne

wymagania

dotyczące

materiałów,

źródeł

pozyskania,

przechowywania

i składowania podano w pkt. 2.2 niniejszych WWiORB.
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub
lepszych od przewidzianych materiałów. Dobór konkretnych rozwiązań materiałowych
spoczywa na Wykonawcy i powinien zostać wykonany na etapie sporządzania Dokumentacji
projektowej oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszcza się
zastosowanie

innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych od
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8.2.1

Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Dla robót ciesielskich należy zastosować drewno klasy C-27
spełniające wymogi określone w normach państwowych.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej
niż:
- Dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23 %
- Dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20 %.
Tolerancje wymiarowe tarcicy nie powinny przekraczać wartości określonych w normach
materiałowych.
Niedopuszczalne jest aby drewno miało widoczne zepsute i smołowe sęki, sinizny, rdzenie
podwójne, czerwień, zgnilizny miękkie, rakowatość, zagrzybieni oraz pęknięcia mrozowe.
Ponadto

drewno musi

być

zabezpieczone

środkiem ogniochronnym

oraz

grzybo-

i owadobójczym.
Konstrukcje drewniane wykonane zgodnie z normą PN-EN 1995-1-1:2010.
8.2.2

Łączniki.

Łączniki stalowe ocynkowane:
- Gwoździe okrągłe wg PN-EN 1995-1-1:2010.
- Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002.
- Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002.
- Podkładki okrągłe pod śruby wg PN-EN ISO 7089:2004.
- 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
- Pozostałe, a nie wymienione łączniki powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych
norm.
8.2.3

Preparaty do nasycania drewna.

Preparaty ochronne powinny zabezpieczać przed grzybami, owadami, korozją biologiczną
i ogniem powinny być zgodne z Dokumentacją projektową, a ich stosowanie powinno być
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8.2.4

Dachówka ceramiczna i obróbki blacharskie.

Dachówka ceramiczna „karpiówka” kryta „w koronkę” wraz z akcesoriami systemowymi,
kolor pokrycia zgodny z założeniami kolorystycznymi elewacji
Kolor obróbek blacharskich zgodny z kolorem dachu i założeniami kolorystycznymi
elewacji.
8.2.5

Pokrycie dachu wiaty magazynowej.

Pokrycie dachu wiaty magazynowej winno być wykonane z blachy trapezowej spełniającej
wymagania wytrzymałościowe dla warunków środowiskowych. Ponadto powłokę ochronną
blachy trapezowej wykonuje się jako poliestrową o grubości min. 1,0 mm.
8.2.6

Orynnowanie.

Rury spustowe i rynny wraz ze wszystkimi elementami systemu rynnowego powinny być
wykonane jako tytanowo cynkowe. Rury spustowe należy wyposażyć w czyszczaki.
Orynnowanie (w miejscach gdzie będzie taka możliwość) podłączone do systemu kanalizacji
deszczowej. Kolor orynnowania zgodny z kolorem dachu i założeniami kolorystycznymi
elewacji.
8.2.7

Pozostałe materiały.

Pozostałe materiały niezbędne do wykonania niniejszych robót, a nie ujęte w niniejszych
Warunkach powinny uzyskać spełniać wymagania określone w zatwierdzonej Dokumentacji
projektowej i warunkach ogólnych zawartych w niniejszych WWiORB, oraz uzyskać aprobatę
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3 Sprzęt
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i WWiORB, zgodnie z założoną
technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 2.3 niniejszych
WWiORB.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować
następujący, sprawny technicznie sprzęt:
- Elektronarzędzia mechaniczne (piły spalinowe, elektryczne, wkrętarki itd.),

Dobór pozostałego, a nie określonego w WWiORB sprzętu leży po stronie Wykonawcy.
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8.4 Transport.
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne wymagania
dotyczące transportu podane w pkt. 2.4 niniejszych WWiORB.
Transport drewna konstrukcyjnego i budowlanego dopuszcza się dowolnymi środkami
transportu, dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych. Materiały transportowane
układać należy na całej powierzchni ładunkowej równomiernie i zabezpieczyć przed
przemieszczaniem podczas transportu. Transport elementów stolarki wykończeniowej
i dekoracyjnej zapewnić należy transportem krytym, zabezpieczającym przed niekorzystnymi
warunkami zewnętrznymi.
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 przy jednoczesnym zapewnieniu cyrkulacji powietrza między
elementami drewnianymi. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być
mniejsza od 20cm.

8.5 Warunki wykonania robót budowlanych.
Wykonanie robót będących tematem niniejszych Warunków powinno spełniać ogólne
zasady wykonywania robót podane w pkt. 2.5 niniejszych WWiORB.
8.5.1

Wykonanie więźby dachowej.

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z Dokumentacją projektową.
Dopuszcza się odchyłki wymiarach elementów i ich rozstawie nieprzekraczające 10 mm. Przy
wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Elementy więźby
dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane
jedną warstwą papy.
8.5.2

Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników
zewnętrznych, szkodników biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z

- Natrysk,
- Krótkotrwałe moczenie.
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Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie
ubrani, posiadać rękawice i maski.
8.5.3

Wykonywanie pokrycia dachówką.

Podkład:
- Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią
łat a łatą kontrolną długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż
5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku
równoległym do spadku.
- Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku.
- Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami
wystającymi ponad powierzchnię pokrycia.
- Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.
Dachówki:
- Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych
i szczegółowych dotyczących podkładu.
- Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek
blacharskich może być wykonywane w temperaturze powyżej +5oC.
- Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach
i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością
zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu.
- Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty
wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do
dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niż 1
cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na
całej długości rzędu.
- Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej,
nachylonej odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy
ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokości co najmniej 20 cm.

Łaty:
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- Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny
znajdować się na krokwiach.
- Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek.
- Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi
do stosowania w budownictwie.
8.5.4

Obróbki blacharskie i montaż orynnowania.

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. Roboty
blacharskie z blachy stalowej tytanowo-cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz
w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych
podłożach.
Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo – cynkowanej powinny być :
- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy
i składane w elementy wieloczłonowe.
- Łączone w złączach poziomych na zakład; złącza powinny być lutowane na całej
długości.
- Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm.
- Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
- Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi
w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.
- Wyloty rur spustowych powinny być wprowadzone do elementów liniowego
odwodnienia terenu.

8.6 Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Kontrola
jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podane w pkt. 2.6
niniejszych WWiORB.
Kontrola jakości robót w zakresie wykonywania więźby i pokryć dachowych polega na
sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych,

elementów składowych, badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi

Strona

i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu

78

kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZAMÓWIENIA:
„BUDOWA MEW SROMOWCE III NA ISTNIEJĄCYM PIĘTRZENIU SROMOWCE WYŻNE”

elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku
poziomego i pionowego.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
Kontrola jakości robót dotycząca obróbek blacharskich oraz orynnowania połaci dachu
polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

8.7 Obmiar robót budowlanych.
Obmiar powinien spełniać wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót zawarte w pkt. 2.7
niniejszych WWiORB.
Jednostką obmiarową robót ciesielskich jest 1 m3. wykonanej więźby dachowej.
Obmiar pokrycia dachowego wykonywany jest w m2 wykonanej powierzchni dachu.
Jednostką obmiarową obróbek blacharskich i orynnowania jest 1 mb wykonanych obróbek
i orynnowania.
Obmiaru na budowie dokonuje się w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i przy
jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w
dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie będą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8.8 Odbiór robót budowlanych.
Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące odbioru robót
zawarte w pkt. 2.8 niniejszych WWiORB.
Odbiór robót budowlanych, polegających na wykonania drewnianej więźby powinien
odbyć się przed wykonaniem robót pokrywczych.
Odbiór częściowy pokrycia dachowego powinien obejmować sprawdzenie, podkładu,
jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania pokrycia oraz dokładności
wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.

-

Przygotowanie podłoża, ułożenie paroizolacji,

-

Mocowanie systemów montażowych podbitki.
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W trakcie robót związanych z wykonaniem izolacji termicznej dachu należy dokonać
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Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w Dzienniku budowy zakończenia robót ciesielskich i dekarskich oraz
spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w Dokumentacji projektowej.
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
- Ocenę wyników badań i kontroli,
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem,
- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez
producenta oraz protokołów odbioru materiałów i wyrobów.

8.9 Podstawa płatności
Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.9 niniejszych
WWiORB.
Rozliczenie robót towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych.
Podstawą płatności za wykonanie konstrukcji dachu jest dostarczenie materiałów
i wykonanie 1 m3 więźby kompletnej więźby dachowej.
Podstawą płatności za wykonanie pokrycia dachu jest dostarczenie materiałów
i wykonanie 1 m2 pokrycia. Cena jednostkowa obejmuje wykonanie kompletnego pokrycia
dachowego z blachy trapezowej.
Podstawą płatności za wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania jest dostarczenie
materiału oraz wykonanie 1 mb. tych robót. Cena jednostkowa obejmuje wykonanie
wszystkich wymaganych obróbek blacharskich wraz z montażem, parapetów zewnętrznych,
orynnowania i wywietrznika dachowego.
Dla wykonania podsufitki podstawa płatności jest 1 m2 wykonanej powierzchni podsufitki.
Podstawą płatności za wykonanie izolacji dachu i podbitki wewnętrznej jest wykonanie 1
m2 wykonanej powierzchni. Cena jednostkowa obejmuje:
- Dostarczenie materiałów,
- Przygotowanie podłoża,
- Wykonanie paroizolacji,

- Oczyszczenie stanowiska pracy,
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- Pozostałe, nie wymienione prace, niezbędne do prawidłowego wykonania posadzek i
okładzin wewnętrznych.

8.10 Przepisy związane.
- PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne.
- PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001

–

Konstrukcje

drewniane.

Obliczenia

statyczne

i projektowanie.
- PN-82/D-94021 – Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
- PN-B/02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
- PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
- PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
-

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział
i wymagania.

- BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny
mineralnej. Filce i płyty
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
- PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna
mineralna.
- PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny
mineralnej.
PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z
wełny mineralnej.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
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Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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9

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI METALOWYCH.

Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45223100-7 – MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH
9.1 Część ogólna.
9.1.1 Zakres robót objętych WWiORB.
Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót związanych
z wykonaniem i montażem konstrukcji metalowych wyposażenia jazów dla zadania pn.
„Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III na istniejącym piętrzeniu Sromowce
Wyżne”, a w szczególności”:
–

Wykonanie i montaż pomostów roboczych, schodów stalowych i stopni zejściowych,

–

Wykonanie i montaż krat wlotowych wraz z prowadnicami,

–

Wykonanie i montaż prowadnic zastawek remontowych,

–

Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczych dla czyszczarki i zamknięcia głównego,

–

Wykonanie i montaż konstrukcji wiaty magazynowej,

–

Wykonanie i montaż belek podsuwnicowych.

9.1.2

Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszych warunkach są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w pkt. 2.1.4 niniejszych WWiORB.

9.2 Materiały.
Ogólne

wymagania

dotyczące

materiałów,

źródeł

pozyskania,

przechowywania

i składowania podano w pkt. 2.2 niniejszych WWiORB.
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub
lepszych od przewidzianych materiałów. Dobór konkretnych rozwiązań materiałowych
spoczywa na Wykonawcy i powinien zostać wykonany na etapie sporządzania Dokumentacji
projektowej oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszcza się
zastosowanie

innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych od

przewidzianych materiałów.

Konstrukcja pomostu wykonana ze stali ogólnego przeznaczenia zabezpieczonej
antykorozyjnie. Elementy konstrukcji nośnej łączone za pomocą spawu. Montaż konstrukcji
pomostu do konstrukcji żelbetowych przy zastosowaniu kotew stalowych wklejanych na
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ładunku z żywicy. Pokład pomostu wykonany z krat pomostowych ocynkowanych. Należy
przewidzieć zastosowanie uchwytów standardowych uniemożliwiających przemieszczenie krat.
W obrębie pomostów, w

miejscu przewidzianym w dokumentacji, otwierany wyłaz

umożliwiający zejście do komory wylotowej.
Konstrukcję pomostu zabezpieczyć przed korozją odpowiednimi powłokami malarskimi.
9.2.2

Schody wewnętrzne.

Schody wewnętrzne wykonuje się jako stalowe o szerokości stopnia 250mm. Poręcze
schodów powinny mieć wysokość ok. 1,10 m. Słupki, pochwyty barierek oraz pręty pośrednie
wykonane z rur okrągłych. Stopnie schodów stanowić będą kraty pomostowe. Całość
konstrukcji wykonana ze stali ogólnego przeznaczenia zabezpieczonej antykorozyjnie.
Poszczególne elementy zostaną połączona za pomocą spawu.
9.2.3

Poręcze i stopnie zejściowe.

Poręcze zejściowe rur okrągłych stalowych, gięte na kształt literu „U”. Rury dospawane do
blach podstawy. Elementy wykonane ze stali S235. Konstrukcja kotwiona w płycie stropowej
za pomocą śrub wklejanych na ładunku z żywicy. Parametry poręczy powinny spełniać
wymagania i parametry określone na etapie wykonania Dokumentacji projektowej.
Konstrukcję poręczy zabezpieczyć przed korozją odpowiednimi powłokami malarskimi.
Stopnie złazowe wykonane z żeliwa, malowane lakierem bitumicznym. Odległość między
poszczególnymi szczeblami wynosi 280 mm.
9.2.4

Konstrukcja wsporcza czyszczarki.

Konstrukcję wsporczą czyszczarki stanowić będzie szkielet słupowo belkowy ze stali
ogólnego przeznaczenia zabezpieczonej antykorozyjnie. Dobór i typ profili należy wykonać na
etapie sporządzenia dokumentacji projektowej.
9.2.5

Konstrukcja wsporcza mechanizmu zamknięcia.

Konstrukcję wsporczą mechanizmu zamknięcia wykonuje się jako słupowo belkową ze
stali ogólnego przeznaczenia. Całość konstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Dobór i
typ profili należy wykonać na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej.
9.2.6

Prowadnice zastawek.

9.2.7

Kraty stalowe.
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Kraty stalowe stałe wykonane z płaskowników stalowych. Parametry krat powinny
spełniać wymagania i parametry określone na etapie wykonania Dokumentacji projektowej.
9.2.8

Konstrukcja wiaty magazynowej.

Konstrukcję wsporczą czyszczarki stanowić będzie szkielet słupowo belkowy ze stali
ogólnego przeznaczenia zabezpieczonej antykorozyjnie. Dobór i typ profili należy wykonać na
etapie sporządzenia dokumentacji projektowej.
9.2.9

Pozostałe materiały.

Pozostałe materiały niezbędne do wykonania niniejszych robót, a nie ujęte w niniejszych
WWiORB powinny uzyskać spełniać wymagania określone w zatwierdzonej Dokumentacji
projektowej i warunkach ogólnych zawartych w niniejszych WWiORB, oraz uzyskać aprobatę
inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.3 Sprzęt.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i WWiORB, zgodnie z założoną
technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 2.3 niniejszych
WWiORB.
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.
Ponadto w celu realizacji robót będących tematem niniejszych WWiORB Wykonawca
powinien dysponować następującym sprzętem:
- Szlifierek kątowych,
- Wiertnic i wiertarek ręcznych ,
- Drobnego sprzętu pomocniczego do montażu,
- Elektronarzędzi i narzędzi ręcznych,
- Spawarek

elektrycznych

transformatorowych,

wirowych

bądź

automatów

spawalniczych,
- Sprzętu do załadunku i wyładunku konstrukcji i wyrobów.
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9.4 Transport.
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne wymagania
dotyczące transportu podane w pkt. 2.4 niniejszych WWiORB.
Transport materiałów i wyrobów gotowych może być dokonany dowolnym środkiem
transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Wykonane na gotowo
konstrukcje stalowe należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją
i uszkodzeniami mechanicznymi samych konstrukcji jak i powłok je zabezpieczających.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane
nad gruntem na odpowiednich podporach.
Łączniki i inne akcesoria będą przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym,
zamkniętym.
Wysyłki elementów montażowych można dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. Konstrukcja powinna
być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była
stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia.
Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny być załadowane na środki
transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz
wykluczona możliwość uszkodzenia powłok ochronnych. Elementy o małej sztywności w
płaszczyźnie poziomej zaleca się łączyć w zespoły i transportować w pozycji wbudowania.
Transport konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie dużych zespołach konstrukcyjnych o
podobnej masie.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Niedopuszczalne jest
długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN- 73/H-011 02. Oznaczenia i
cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Wszystkie elementy
konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być
transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub
uszkodzeń. Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób, aby nie przekraczały

Wykonanie robót będących tematem niniejszych Warunków powinno spełniać ogólne
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zasady wykonywania robót podane w pkt. 2.5 niniejszych WWiORB.
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych oględzin oraz pomiarów
kontrolnych elementów obiektu dla którego wykonywane zostaną elementy i wyroby
metalowe. Z czynności należy sporządzić stosowną dokumentację inwentaryzacyjną, która
będzie podstawą do wykonania projektu elementów wyposażenia oraz ich realizacji.
Elementy stalowe winny być wytwarzane jedynie w wytwórniach posiadających
odpowiednie do tego celu wyposażenie oraz wykwalifikowany i uprawniony personel.
Wytwarzania elementów wyposażenia powinno spełniać wymagania i normy techniczne.
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności
elementów uprzednio zmontowanych. Części składowe konstrukcji stalowych powinny być
czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po montażu będą
niedostępne.
Przy opracowaniu technologii montażu elementów, o których mowa powyżej należy
bezwzględnie przestrzegać zasady weryfikacji wymiarów przygotowanych do montażu
elementów w konstrukcji oraz zachowania parametrów geometrycznych usytuowania
w odniesieniu do dokumentacji technicznej i pomiarów inwentaryzacyjnych.
Powierzchnie konstrukcji istniejących na obiekcie, na których przewidywany jest montaż
określonego elementu lub konstrukcji należy odpowiednio przygotować poprzez zmycie do
właściwej powłoki, a w przypadku łączenia za pomocą spawu do materiału rodzimego –
usunięcie wszelkich zanieczyszczeń oraz powłoki zabezpieczającej konstrukcję stalową.
Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego

projektem

technologii

spawania

zawartym

w

programach wytwarzania i montażu konstrukcji oraz Dokumentacji projektowej.
Osadzenie dostarczonych gotowych elementów, wyrobów i części składowych
montowanego elementu konstrukcji powinno uwzględniać:
- Właściwe ustawienie względem siebie łączonych elementów ,
- Zachowanie ściśle wg dokumentacji montażowej pozycji łączonych elementów w
konstrukcji,
- Zastabilizowanie czasowe ustawionego elementu,
- Wykonanie połączenia zgodnie z wymaganiami dla danego typu połączenia w
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- Długość śrub 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.
9.5.1

Wymagania dotyczące konstrukcji zastawek.

Zasadnicza konstrukcja zastawki składa się ze szkieletu oraz blachy poszycia. Szkielet
zastawki może być wykonany z profili otwartych bądź zamkniętych rozstawionych między
sobą w odpowiedniej odległości, która jest uzależniona od głębokości posadowienia zastawki
pod wodą. Wzdłuż zastawki pomiędzy profilami szkieletu powinny występować płaskowniki,
bądź inne profile usztywniające całą konstrukcję. Na poszycie zastawki składa się blacha
stalowa o odpowiednio dobranej grubości.
Dodatkowo zastawka, która współpracuje z napędami służącymi do wykonywania ruchów
zastawki powinna być wyposażona w rolki prowadzące. Rolki należy zamontować w ramach
zastawki, tor rolek stanowić będą współpracujące z nimi prowadnice zamontowane w obrębie
jazu.
Mocowanie rolki do zastawki z zastosowaniem sworznia, przechodzącego przez rolkę
i osadzonego na specjalnych blachach wypuszczonych z zastawki. W celu minimalizowania
tarcia przy współpracy roli prowadzącej ze sworzniem przewiduje się zastosować tuleje
ślizgowe osadzone w rolce. Całą konstrukcję zastawki oraz prowadnice należy wykonać ze
stali nierdzewnej.
W celu uzyskania lepszej szczelności przewiduje się zastosować uszczelnienie zastawki
w postaci pasów z gumy EPDM. Pasy z gumy mocowane na zastawce. Parametry gumy
EPDM dobierane są w zależności od charakteru współpracy gumy ze ścianami, bądź z
zastawką. Jednakże najczęściej dobierane są gumy o twardości od 55 do 65 ± 5 ShA.
Dodatkowo, jeśli charakter pracy gumy tego wymaga może być zbrojona wewnętrznie
(pojedynczo lub podwójnie).

9.6 Kontrola jakości robót.

jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podane w pkt. 2.6
niniejszych WWiORB.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawność wykonania i działania elementów
wyposażenia

technologicznego.

Kontrola

jakości

robót

obejmuje

kontrolę

jakości

dostarczonych elementów technologicznych oraz kontrolę poprawności ich montażu i
działania.
Zakres kontroli jakości robót w zakresie montażu konstrukcji stalowych powinien
obejmować m.in.:
Na etapie wstępnym:
- Weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni, kwalifikacji wytwórni i jej personelu
- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów,
- Badanie połączeń spawanych ,
- Kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich,
- Jakość łączników,
Po zakończeniu montażu i malowania:
- Sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju,
- Sprawdzenie połączeń montażowych.

9.7 Obmiar robót budowlanych.
Obmiar powinien spełniać wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót zawarte w pkt. 2.7
niniejszych WWiORB.
Jednostką obmiaru dla wykonania elementów wyposażenia technologicznego takiego jak:
konstrukcje czyszczarek, wiaty, prowadnic, stopni zejściowych, poręczy jest 1 kpl.
wykonanych i zamontowanych elementów.
Jednostką obmiaru dla wykonania schodów oraz pomostów roboczych jest 1 m2
wykonanych i zamontowanych elementów.
Jednostką obmiaru dla wykonania barierek ochronnych jest 1 mb wykonanych i
zamontowanych elementów.
Obmiaru na budowie dokonuje się w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i przy
jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w
dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru
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Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
zawarte w pkt. 2.8 niniejszych WWiORB.
Na placu budowy Wykonawca musi przeprowadzić dokładne badania dostarczonych
elementów stalowych i, jeśli to okaże się konieczne, przeprowadzić naprawy wszelkich
uszkodzeń. W przypadku gdy usunięcie uszkodzeń okaże się niemożliwe wyrób należy
zdyskwalifikować
Na placu budowy Wykonawca musi przeprowadzić dokładne badania dotyczące
prawidłowości montażu elementów wyposażenia w miejscu wbudowania w odniesieniu do
dokumentacji projektowej.
Odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności użytych
profili z rysunkami roboczymi konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszych WWiORB.

9.9 Podstawa płatności.
Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.9 niniejszych
WWiORB.
Rozliczenie robót towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych.
Podstawą płatności wyposażenia technologicznego takiego jak: konstrukcje czyszczarek,
wiaty, prowadnic, stopni zejściowych, poręczy jest 1 kpl. wykonanych i zamontowanych
elementów.
Podstawą płatności wykonania barierek jest 1 mb. wykonanych i zamontowanych
elementów.
Podstawą płatności wykonania schodów oraz pomostów roboczych jest 1 m2 wykonanych i
zamontowanych elementów.
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów
roboczych niezbędnych do wykonania i montażu konstrukcji stalowych.

9.10 Przepisy związane.
- PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie
i wykonanie.
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- PN-B-03203:2000 - Konstrukcje stalowe. Zamknięcia hydrotechniczne. Projektowanie
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- PN-77/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
- PN-B-03207 Konstrukcje stalowe – Konstrukcje z kształtowników i blach
profilowanych na zimno – Projektowanie i wykonanie.
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-EN 22768-1 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez
indywidualnych oznaczeń tolerancji.
- PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa
do malowania. Ogólne wytyczne.
- PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne.
- BN-89/1076-02 - Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania.
- PN-M-69011:1978 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział
i wymagania.
- PN-ISO 8992:1996 - Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub
dwustronnych i nakrętek.
- Wszelkie inne normy związane bezpośrednio z zaprojektowanymi elementami
konstrukcji stalowych, w szczególności z doborem kształtowników.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
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10 ROBOTY W ZAKRESIE ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH.
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45442200-9 – NAKŁADANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH
10.1 Część ogólna.
10.1.1 Zakres robót objętych WWiORB.
Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót związanych
z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji metalowych dla zadania pn.
„Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III na istniejącym piętrzeniu Sromowce
Wyżne”, a w szczególności”:
– Zabezpieczenie elementów stalowych wyposażenia i konstrukcji oraz wyposażenia
technologicznego wyszczególnionych w PFU powłokami antykorozyjnymi.
10.1.2 Określenia podstawowe.
Użyte w WWiORB określenia, które zostały wymienione poniżej należy rozumieć
następująco:
- Czyszczenie strumieniowo-ścierne - metoda czyszczenia powierzchni stalowych za
pomocą ścierniwa i powietrza pod ciśnieniem. Ścierniwem może być piasek
(piaskowanie) lub śrut (śrutowanie).
- Gruntowanie - powlekanie powierzchni przeznaczonej do malowania warstwą
materiału mającego właściwości silnego wiązania z podłożem, w celu stworzenia
jednolitej powłoki (zwanej gruntem) oraz zwiększenia przyczepności materiału
malarskiego do powierzchni malowanej.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w pkt. 2.1.4 niniejszych WWiORB

10.2 Materiały.
Ogólne

wymagania

dotyczące

materiałów,

źródeł

pozyskania,

przechowywania

i składowania podano w pkt. 2.2 niniejszych WWiORB.
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub
lepszych od przewidzianych materiałów. Dobór konkretnych rozwiązań materiałowych
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zastosowanie

innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych od

przewidzianych materiałów
Wykonawca przy wyborze materiałów i produktów do wykonania projektowanych powłok
ochronnych powinien kierować się doświadczeniem realizacyjnym oraz stosować sprawdzone
zestawy materiałowe o charakterze systemowym. Wszystkie zestawy materiałowe powłok
ochronnych konstrukcji stalowych wraz z technologią ich wykonania wymagają akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o pisemny wniosek Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem.
10.2.1 Modyfikowana farba epoksydowa do gruntowania – podkład.
Powinna to być modyfikowana, tiksotropowa farba epoksydowa, przeznaczona do
gruntowania powierzchni stalowych. Farba składa się z dwóch składników - farby
i utwardzacza. Farba powinna się charakteryzować bardzo dobrą przyczepnością do podłoża
i elastycznością. Powstała powłoka powinna być odporna na działanie wody, roztworów soli
i alkaliów, ropy naftowej, oleju opałowego, benzyny. Grubość warstwy - 70 μm.
10.2.2 Farba epoksydowa – powłoka pośrednia.
Powinna to być dwuskładnikowa farba, utwardzona poliaminoamidem. Farba powinna się
charakteryzować bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, elastycznością i twardością.
Powstała powłoka powinna być odporna na promieniowanie słoneczne i agresywne czynniki
atmosferyczne, wodę, roztwory soli i alkaliów, ropy naftowej, olejów roślinnych i oleju
napędowego. Grubość warstwy - 70 μm.
10.2.3 Farba poliuretanowa nawierzchniowa – warstwa powierzchniowa.
Powinna to być dwuskładnikowa farba nawierzchniowa, barwiąco-dekoracyjna, dobrze
przyczepna do podłoża, elastyczna, twarda i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Odporna na
promieniowanie słoneczne, czynniki atmosferyczne, wodę rzeczną, morską, sole, alkalia i
okresowe działania kwasów, ropy naftowej, olei. Grubość warstwy - 60 μm.
10.2.4 Rozcieńczalniki i rozpuszczalniki.
Rozcieńczalniki i rozpuszczalniki stosowane do ww. materiałów antykorozyjnych powinny
być ściśle określone, odpowiednie dla danego materiału oraz zgodne z wymaganiami
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10.2.5 Benzyna lakowa lub preparat emulsyjny.
Do odłuszczenia czyszczonych powierzchni elementów stalowych należy użyć benzyny
lakowej lub preparatu emulsyjnego.
10.2.6 Ścierniwo do czyszczenia podłoża metodą strumieniowo-ścierną.
Jako ścierniwo może być wykorzystany piasek lub śrut. Piasek powinien być przesiany,
wysuszony, o wielkości ziaren dostosowanej do średnicy dyszy piaskarni.
10.2.7 Pozostałe materiały.
Pozostałe materiały niezbędne do wykonania niniejszych robót powinny spełniać
wymagania określone w Dokumentacji projektowej oraz niniejszych WWiORB.

10.3 Sprzęt.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i WWiORB, zgodnie z założoną
technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 2.3 niniejszych
WWiORB.
W celu realizacji robót będących tematem niniejszych WWiORB Wykonawca powinien
dysponować następującym sprzętem:
- Szczotki stalowe druciane,
- Skrobaki,
- Szczotki mechaniczne,
- Tarcze do szczotek mechanicznych,
- Szlifierki kątowe o napędzie elektrycznym,
- Piaskarnia do czyszczenia metali,
- Sprężarka powietrza przewoźna, spalinowa lub instalacja powietrza sprężonego.
- Osprzęt przeznaczony do nakładania powłok malarskich dostosowany do metod
nakładania farb określonych w kartach technicznych tych produktów.
Dobór pozostałego, a nie określonego w WWiORB sprzętu leży po stronie Wykonawcy.

10.4 Transport.
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne wymagania
należy

transportować

krytymi

środkami

transportu

w

oryginalnych

opakowaniach chroniąc przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i mrozem. Wszystkie
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materiały malarskie powinny być przechowywane w warunkach umożliwiających odpowiednią
ochronę przed wpływami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.

10.5 Warunki wykonania robót budowlanych.
Wykonanie robót będących tematem niniejszych Warunków powinno spełniać ogólne
zasady wykonywania robót podane w pkt. 2.5 niniejszych WWiORB.
Prace malarskie należy przeprowadzić przy wilgotności powietrza i temperaturze
podanych w instrukcjach fabrycznych farb. W przypadku braku danych należy malować przy
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 90% i przy temperaturze powietrza minimum
+ 5ºC i maksimum +40ºC. Powłoki z farb epoksydowych nie mogą być nakładane przy
temperaturze poniżej +10ºC chyba, że dane producenta dopuszczają aplikację w innych
temperaturach.
Niedopuszczalne jest przeprowadzenie prac malarskich na wolnym powietrzu: − we
wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych tj. orientacyjnie do dwóch godzin po
wschodzie słońca i po dwóch godzinach do zachodu słońca−w czasie deszczu, mgły, śniegu,
gradu i silnego wiatru.
Temperatura malowanego podłoża powinna być wyższa, co najmniej o 3ºC od temperatury
punktu rosy. Prace malarskie na wolnym powietrzu najlepiej przeprowadzać w okresie majwrzesień.
Silne przewiewy podczas prac malarskich prowadzonych w pomieszczeniach są
niedopuszczalne.
System malarski dobrać w oparciu o normę PN-EN ISO 12944 przyjmując kategorię
korozyjności środowiska - C3 (średnia) oraz kategorię korozyjności wody – Im1 (woda
słodka).
10.5.1 Przygotowanie powierzchni stali.
Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego należy wykonać czyszczenie do
metalicznie błyszczącej powierzchni do stopnia czystości Sa 2,5 (na oglądanej bez
powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył, większe ślady zgorzeliny

10.5.2 Zabezpieczenie czasowe.
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Wymagania dotyczące czasowego zabezpieczenia konstrukcji stalowych:
- Powierzchnie

obrobione

niepodlegające

malowaniu

lub

innym

specjalnym

zabezpieczeniom przeciwkorozyjnym powinny być pokryte smarem ochronnym
zgodnym z wymaganiami zawartymi w PN-73/C-96079 lub PN-63/C-96147.
- Zabezpieczone czasowo powierzchnie obrobione powinny być kontrolowane nie
rzadziej, niż co 3 miesiące podczas składowania oraz każdorazowo przed transportem i
po transporcie. Wszystkie zanieczyszczenia powinny być usunięte, a powłoki smarowe
uzupełnione.
- W przypadku składowania (magazynowania) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
wszystkie powierzchnie obrobione należy od konserwować za pomocą zmywacza wg
PN- 71/C-96043 lub benzyny wg PN-56/C-96022 i ponownie zakonserwować.

10.6 Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Kontrola
jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podane w pkt. 2.6
niniejszych WWiORB.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania powłok ochronnych powierzchni
stalowych przy uwzględnieniu wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej oraz
niniejszych WWiORB. Zaproponowane przez Wykonawcę zestawy wyrobów do realizacji
systemowych powłok ochronnych powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Grubość i kolor powłok ochronnych powinny być zgodne z dokumentacją,
przy uwzględnieniu instrukcji Producenta. Ewentualne rozbieżności w tym zakresie rozstrzyga
Inspektor Nadzoru.
Ocenę jakości przygotowania powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 8501-1.
Kontrolę pokryć malarskich przeprowadza się po oczyszczeniu elementów podlegających
malowaniu i po nałożeniu wszystkich warstw powłoki.


Powierzchnia elementów po oczyszczeniu powinna odpowiadać założonym klasom
oczyszczenia.



W czasie trwania prac malarskich należy kontrolować przestrzeganie warunków
prowadzenia prac malarskich.
ułatwienia kontroli należy każdą warstwę wymalować w innym kolorze.
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W przypadku zniszczeń pokrycia malarskiego wskazujących na konieczność całkowitej
renowacji należy określić stopień zniszczenia a następnie odnowić powłokę.



Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia:
 Pęcherze,
 Odstawanie powłoki,
 Powłoka nie wysuszona, wykazująca przylep,
 Miejsca nie pokryte,
 Liczne zacieki lub zmarszczenia,
 Liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce,

Konieczne jest sprawdzenie przez użytkownika stanu pokrycia na eksploatowanym
obiekcie w odstępach od 3, 6, 12 miesięcy (zależnie od odpowiedzialności obiektu i rodzaju
środowiska).

10.7 Obmiar robót budowlanych.
Obmiar powinien spełniać wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót zawarte w pkt. 2.7
niniejszych WWiORB.
Jednostką obmiaru dla zabezpieczenia antykorozyjnego jest 1 m² zabezpieczonej
antykorozyjnie powierzchni.
Obmiaru na budowie dokonuje się w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i przy
jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w
dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie będą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

10.8 Odbiór robót budowlanych.
Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
zawarte w pkt. 2.8 niniejszych WWiORB.
Odbiór robót powinien być poprzedzony przedstawieniem następującej dokumentacji:
–

Aprobaty techniczne i świadectwa kontroli jakości materiałów malarskich,

–

Świadectwa kontroli technicznej jakości wykonania prac dla każdej nakładanej
powłoki,

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków
dotyczących tych robót zawartych w Dokumentacji projektowej.
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10.9 Podstawa płatności.
Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.9 niniejszych
WWiORB.
Podstawę płatności dla zabezpieczenia antykorozyjnego stanowi 1 m² zabezpieczonej
antykorozyjnie powierzchni.
Ceny jednostkowe zabezpieczenia antykorozyjnego wykonywanego w miejscu pracy (wg
zastosowanego zestawu malarskiego) powinny uwzględniać wykonanie robót podstawowych i
wszystkich prac towarzyszących.
Rozliczenie robót towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych.

10.10 Przepisy związane.
–

PN-ISO 8501 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni.

–

PN-H-04684 - Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów Żelaza.

–

PN-EN ISO 4618 - Farby i lakiery - Terminy i definicje

–

PN-EN 22063 - Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne

–

PN EN ISO 12944 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich.

–

PN-EN ISO 1461 - Ochrona przed korozją. Powłoki cynkowe nanoszone na stal
metodą.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
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11 ROBOTY ŚLUSARSKIE I MONTAŻ STOLARKI.

11.1 Część ogólna.
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45421100-5- INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW.
11.1.1 Zakres robót objętych WWiORB.
Roboty, których dotyczą WWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie prac ślusarskich i dokonania montażu stolarki przy zadaniu pn. „Budowa
Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III na istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne”,
a w szczególności:
- Montaż bramy wjazdowej i okien w budynku MEW,
- Montaż barierek i poręczy ochronnych,
- Montaż parapetów w budynku MEW,
11.1.2 Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w pkt. 2.1.4 niniejszych WWiORB.

11.2 Materiały.
Ogólne

wymagania

dotyczące

materiałów,

źródeł

pozyskania,

przechowywania

i składowania podano w pkt. 2.2 niniejszych WWiORB.
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub
lepszych od przewidzianych materiałów. Dobór konkretnych rozwiązań materiałowych
spoczywa na Wykonawcy i powinien zostać wykonany na etapie sporządzania Dokumentacji
projektowej oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszcza się
zastosowanie

innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych od

przewidzianych materiałów
Elementy ślusarskie powinny być dostarczone na budowę jako kompletne wyroby
wykonane wg wymiarów pobranych z natury i wyposażone w uchwyty montażowe. Użyte
materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na
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11.2.1 Bariery.
Barierki ochronne zostaną wykonane jako stalowe o wysokości ok. h = 1,10 m. Słupki,
pochwyty barierek oraz pręty pośrednie należy wykonać rur okrągłych. Wszystkie elementy
barierek ochronnych musi być wykonana ze stali ogólnego przeznaczenia zabezpieczonego
antykorozyjnie.
Mocowanie poręczy do konstrukcji żelbetowych odbywać się będzie przy zastosowaniu
kotew stalowych wklejanych na ładunku z żywicy.
11.2.2 Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarkę okienną w budynku stanowić będą zamknięte, systemowe profile aluminiowe,
minimum 5-cio komorowe. Okna winny być dwuszybowe. Szyba stosowana w oknach musi
posiadać klasę bezpieczeństwa min P2A. Skrzydła okien wykonane jako uchylno-otwierane,
wyposażone w nowoczesne okucia, o współczynniku przenikania ciepła Umax nie większym niż
1,1 W/(m2K). Kolor okien zgodny z założeniami kolorystycznymi elewacji.
Główne wejście do budynku stanowić będzie stalowa, ocieplana, brama rozwierana o
wymiarach 350x350 cm. Wypełnienie skrzydeł wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej T10 o grubości min. 0,5 mm. Ocieplenie bramy wykonane ze styropianu grubości min. 20 mm,
zaś wewnętrzną okładzinę przyjmuje się jako wykonaną z paneli PVC. Konstrukcja bramy
winna być wykonana z kształtowników stalowych ocynkowanych, łącznych za pomocą
połączeń skręcanych. Brama zostanie wyposażona w dodatkowe drzwi wejściowe wykonane w
jednym ze skrzydeł. Każde skrzydło bramy posiadać będzie dwa rygle samozatrzaskowe,
zapewniające dodatkowe zabezpieczenie otwarcia bramy. Brama zostanie wyposażona w
ograniczniki otwarcia skrzydeł, ograniczniki zawiasów i stopni ograniczające ruch otwartej
bramy. Kolor bramy zgodny z założeniami kolorystycznymi elewacji.
Parapety wewnętrzne projektuje się jako komorowe z tworzywa PCV. Parapety zewnętrzne zaś
z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,7 mm i powlekane farbą podkładową grubości 5 μm
oraz warstwą lakieru poliestrowego grubości 20 μm, osadzane na kleju montażowym.
Uszczelnienie styku parapetu z oknem wykonane zostanie za pomocą masy silikonowej, styki
parapetu z murem zabezpieczone za pomocą elastycznej taśmy rozprężnej. Kolor obróbek
blacharskich i parapetów zgodny z kolorem dachu i założeniami kolorystycznymi elewacji.

wymagania określone w Dokumentacji projektowej oraz niniejszych WWiORB.
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11.2.3 Pozostałe materiały.
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11.3 Sprzęt.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i WWiORB, zgodnie z założoną
technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 2.3 niniejszych
WWiORB.
Wykonywanie robót ślusarskich i montażu stolarki należy wykonywać za pomocą
drobnych narzędzi i sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi.

11.4 Transport.
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne wymagania
dotyczące transportu podane w pkt. 2.4 niniejszych WWiORB.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą
stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Transport materiałów oraz ich
składowanie powinno spełniać wymagania określona przez Producenta.

11.5 Warunki wykonania robót budowlanych.
Wykonanie robót będących tematem niniejszych Warunków powinno spełniać ogólne
zasady wykonywania robót podane w pkt. 2.5 niniejszych WWiORB.
11.5.1 Montaż stolarki.
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy dokładnie sprawdzić i oczyścić
powierzchnie na których przewiduje się montaż. Wcześniej sprawdzone i przygotowane
ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub
listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi i bram należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł
przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:
- Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa
elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża.
- Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
- Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby
zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania,

listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.

Strona

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć

100

- Na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.
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11.5.2 Montaż ślusarki.
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub
instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi
elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów
w elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki
antykorozyjne wyrobów.
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych
w podłożu. Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem
wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia
montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami
z uszkodzonymi łbami.
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złącza
rozporowe.
11.5.3 Montaż parapetów
Parapety zewnętrzne należy obsadzić ze spadkiem na zewnątrz okna. Krawędzie parapetu
muszą być wykonane z tworzywa PCV, montowane na klej montażowy metal – PCV. Nie
dopuszczalne jest mocowanie zakończeń parapetów na silikon. Występowanie krawędzi
ostrych jest niedopuszczalne.
Przed montażem parapetów wewnętrznych należy dokładnie oczyścić i wyrównać podłoże.
Parapet wewnętrzny powinien mieć możliwość termicznych przemieszczeń, dlatego przy
końcach parapetu należy zostawić po około 5 mm luzu przerwy dylatacyjnej. Parapet osadzany
jest poziomo na pasie podokiennym od wewnętrznej strony okna. Powierzchnia muru powinna
być równa, gładka i sucha. Parapet wewnętrzny przykleja się na całej powierzchni muru za
pomocą kleju montażowego. Parapet powinien być wsunięty pod ościeżnicę okna na głębokość
minimum 15-20 mm i ściśle do niego przylegać. Styk parapetu i ościeżnicy uszczelniamy masą
uszczelniającą np. sylikonem. Parapet nie powinien wystawać poza mur więcej niż 100 mm. Po
zamontowaniu parapetu i wykonaniu mokrych robót budowlanych niezwłocznie usuwamy z
niego folię zabezpieczającą.

określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Kontrola
jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podane w pkt. 2.6
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11.6 Kontrola jakości robót.
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niniejszych WWiORB.
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić:
- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez Producenta ze
stanem faktycznym dostarczonych materiałów,
- Zgodność wymiarów,
- Jakość materiałów użytych do wykonania stolarki,
- Prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić:
- Zgodność wymiarów
- Stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- Prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową.

11.7 Obmiar robót budowlanych.
Obmiar powinien spełniać wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót zawarte w pkt. 2.7
niniejszych WWiORB.
Jednostką obmiarową robót ślusarskich jest 1 szt/kpl. wykonanych i zamontowanych
elementów. W przypadku elementów liniowych – barierek i poręczy – jednostka obmiarową
jest 1 mb.

11.8 Odbiór robót budowlanych.
Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
zawarte w pkt. 2.8 niniejszych WWiORB.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w Dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków
dotyczących tych robót zawartych w Dokumentacji projektowej.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
- Wyglądu zewnętrznego i wymagań estetycznych
- Zgodności wymiarów zamontowanych elementów,
- Prawidłowości montażu,
- Jakości użytych materiałów.

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
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Odbiór gotowych ścianek powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
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- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez
producenta oraz protokołów odbioru materiałów i wyrobów.

11.9 Podstawa płatności
Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.9 niniejszych
WWiORB.
Rozliczenie robót towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych.
Podstawą płatności za wykonanie robót ślusarskich i montażu stolarki jest 1 szt/kpl.
wykonanych i zamontowanych elementów.
Cena jednostkowa obejmuje:
- Przygotowanie stanowiska roboczego,
- Dostarczenie materiałów i sprzętu,
- Montaż ślusarski i stolarki,
- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- Likwidację stanowiska roboczego,
- Pozostałe, nie wymienione prace, niezbędne do prawidłowego wykonania posadzek i
okładzin wewnętrznych.

11.10 Przepisy związane.
- PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
- PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana
A2)
- PN-B-91000:1996

Stolarka budowlana. Terminologia.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział.
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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elementów budowlanych. Wymagania.
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12 ROBOTY IZOLACYJNE.

12.1 Część ogólna.
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45320000-6 – ROBOTY IZOLACYJNE
12.1.1 Zakres robót objętych WWIORB.
Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót związanych
z izolacjami przeciwwilgociowymi dla zadania pn. „Budowa Małej Elektrowni Wodnej
Sromowce III na istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne”, a w szczególności:
- Montaż paneli izolacji akustycznych wewnątrz budynku MEW,
- Wykonanie hydroizolacji konstrukcji żelbetowych z masy bitumicznej,
12.1.2 Określenia podstawowe.
Użyte w WWiORB określenia, które zostały wymienione poniżej należy rozumieć
następująco:
Określenia uzupełniające:
- Antykorozyjne zabezpieczenie betonu– powłoki malarskie chroniące powierzchnie
betonowe przed korozją poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie działania
agresywnych czynników.
- Impregnacja powierzchniowa– proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu
środkami uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni właściwości
hydrofobowe.
- Hydrofobizacja powierzchni betonu– proces polegający na nasyceniu
powierzchniowych warstw betonu środkami silikonowymi lub substancjami
chemicznymi powodującymi brak zwilżalności zabezpieczonych powierzchni przez
wodę.
- Izolacja powierzchniowa betonu– warstwy ochronne powierzchni betonowych
stykających się z gruntem wykonane przy użyciu abizoli lub produktów pochodzenia
asfaltowego.
- Powierzchnia ochronna– warstwa lub warstwy z wyrobów ciekłych, upłynnionych lub

- Materiał izolacji akustycznej – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed
przenoszeniem się dźwięku.
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- Izolacja powierzchniowa betonu – warstwy ochronne powierzchni betonowych
stykających się z gruntem wykonane przy użyciu abizoli lub produktów pochodzenia
asfaltowego.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w pkt. 2.1.4 niniejszych WWiORB.

12.2 Materiały.
Ogólne

wymagania

dotyczące

materiałów,

źródeł

pozyskania,

przechowywania

i składowania podano w pkt. 2.2 niniejszych WWiORB.
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub
lepszych od przewidzianych materiałów. Dobór konkretnych rozwiązań materiałowych
spoczywa na Wykonawcy i powinien zostać wykonany na etapie sporządzania Dokumentacji
projektowej oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszcza się
zastosowanie

innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych od

przewidzianych materiałów.
12.2.1 Materiały do przygotowania powierzchni betonowych.
Likwidacja tzw. raków, por, ubytków i uszkodzeń na powierzchniach betonowych
przeznaczonych do zabezpieczenia ochronnego wymaga kosmetyki oraz naprawy betonów
przez zastosowanie zapraw reprofilacyjnych, na bazie cementu o odpowiednich granulacjach z
dodatkiem środków poprawiających przyczepność do powierzchni betonu naprawianego.
Należy przy tym stosować systemowe produkty jednego producenta. Mogą one zakładać
dodatkowe zastosowanie warstwy sczepnej na bazie mikrokrzemionki, jako podkładu dla
zaprawy reprofilacyjnej.
Podstawowe parametry techniczne zaprawy reprofilacyjnej:
- Wytrzymałość na ściskanie określona na beleczkach po 7 dniach ≥ 30 MPa,
- Wytrzymałość na zgniatanie po 7 dniach ≥ 5 Mpa,
- Przyczepność do betonu po 28 dniach ≥ 1,5 MPa,
- Przyczepność do zbrojeni z prętów gładkich po 28 dniach ≥ 10 MPa.
Użyte materiały naprawcze muszą mieć końcowe właściwości mechaniczne zbliżone
(np. w zakresie rozszerzalności termicznej) lub w niektórych (jak np.: elastyczność,
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12.2.2 Masa bitumiczno-polimerowa.
Masa bitumiczna– dwuskładnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniająca lub inny
materiał równoważny o następujących właściwościach:
- Mostkuje rysy w uszczelnianym podłożu,
- Tworzy bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną,
- Do nakładania na wszystkich podłożach budowlanych,
- Natychmiast odporna na deszcz,
- Szybkowiążąca,
- Zasypanie wykopów możliwe już po 24 godzinach (przy temperaturach 15 - 20 ºC),
- Ekologiczna,
- Możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie wałkiem,
- Możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych
podłożach.
12.2.3 Zaprawa uszczelniająca.
Zaprawa uszczelniająca - dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana
polimerami zaprawa uszczelniająca lub inny materiał równoważny przeznaczony jako izolacja
fragmentów ścian piwnicznych wystających powyżej terenu
12.2.4 Folia PCV.
Folia powinna spełniać warunki normy PN-EN 13967+A1:20017-05.
Wymagania:
–

Grubość min. 0,3 mm,

–

Wytrzymałość na rozciąganie min. 11,5 MPa,

–

Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/ w poprzek) min. 300/400 %.

12.2.5 Wełna mineralna.
Wyroby z wełny mineralnej składają się z cienkich, luźno ułożonych surowców
mineralnych. Maty z wełny mineralnej wg PN-EN-13162:2002 służą do cieplnego i
akustycznego izolowania powierzchni płaskich i cylindrycznych. Są obłożone okładziną z
welonu z włókien szklanych bądź teksturą falistą, papierem marszczonym lub papierem

Maty z wełny mineralnej dzielą się na typy: BL - maty bez lepiszcza, L- maty zawierające
lepiszcze.
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Do najważniejszych odmian mat z wełny mineralnej należą:
–

W typie L o gęstości pozornej 60, 80 i 100 kg/m3,

–

W typie L klejone maty o gęstości pozornej 80 i 100 kg/m3,

–

W typie BL maty o gęstości pozornej 80, 100 i 120 kg/m3.

Izolację akustyczną ścian zewnętrznych oraz stropu z wełny mineralnej będą stanowić
gotowe panele z wełny mineralnej oraz warstwy zewnętrznej o łącznej grubości 5 cm. Część
zewnętrzną paneli powinna być jednocześnie ostatnią warstwą ściany zewnętrznej. Do łączenia
materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny
zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. Wybór
odpowiedniego rozwiązania mocowania zależy od technologii narzuconej przez producenta
ww. izolacji akustycznej.
12.2.6 Pozostałe materiały.
Pozostałe materiały niezbędne do wykonania niniejszych robót powinny spełniać
wymagania określone w Dokumentacji projektowej oraz niniejszych WWiORB.

12.3 Sprzęt
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i WWiORB, zgodnie z założoną
technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 2.3 niniejszych
WWiORB.
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i
elektronarzędzi.
W celu realizacji robót będących tematem niniejszych Warunkach Wykonawca powinien
dysponować następującym sprzętem:
–

Szlifierki kątowej o napędzie elektrycznym z tarczami do cięcia lub szlifowania
Sprężarki pneumatycznej do czyszczenia sprężonym powietrzem,

–

Ewentualnie sprężarki z lancą służącą do czyszczenia metodą hydrodynamiczną,

–

Ewentualnie piaskarki do piaskowania betonu,

–

Mieszadła mechanicznego o napędzie elektrycznym wraz z pojemnikiem do zapraw,

–

Szpachli oraz narzędzi do powierzchniowego zacierania i gładzenia warstwy zaprawy.
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywania robót.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu Wykonawcy do użytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Dobór pozostałego, a nie określonego w WWiORB sprzętu leży po stronie Wykonawcy.

12.4 Transport
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne wymagania
dotyczące transportu podane w pkt. 2.4 niniejszych WWiORB.
Materiały

należy

transportować

krytymi

środkami

transportu

w

oryginalnych

opakowaniach chroniąc przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i mrozem. Wszystkie
materiały malarskie powinny być przechowywane w warunkach umożliwiających odpowiednią
ochronę przed wpływami atmosferycznymi.
Na każdym opakowaniu płyt z wełny mineralnej powinna znajdować się etykieta
zawierająca:
–

Nazwę i adres producenta,

–

Nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

–

Datę produkcji i nr partii,

–

Wymiary, liczbę sztuk w pakiecie,

–

Numer aprobaty technicznej,

–

Numer certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

–

Znak budowlany.

Izolacje powierzchniowe betonu należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych
pojemnikach,

w

miejscach

zapewniających

ochronę

czynnikami

atmosferycznymi

i promieniami słonecznymi.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.

12.5 Warunki wykonania robót budowlanych.
Wykonanie robót będących tematem niniejszych Warunków powinno spełniać ogólne
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Wykonawca zobowiązany jest dokumentować odpowiednie przygotowanie podłoża
protokołem z wynikami badań.
W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace:
- Usunięcie pozostałości powłok pielęgnacyjnych i powierzchniowych zanieczyszczeń,
- Usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu,
- Usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych
materiałów z betonem i zmniejszających przyczepność,
- Usunięcie istniejących rys, uszkodzeń, raków itp.,
- Oczyszczenie podłoża betonowego z wody, pyłów i części luźnych.
Ewentualne nierówności na połączeniu płyt szalunkowych należy zeszlifować. Wyokrąglić
przez szlifowanie należy również ostre krawędzie. Powierzchnię najlepiej oczyścić przez
hydropiaskowanie lub piaskowanie i strumieniowanie wodą.
Przy powierzchniach z młodego betonu zachować odpowiedni czas wiązania. Usunąć
skupiska zaczynu cementowego przez przetarcie szczotką w dwóch wzajemnie prostopadłych
kierunkach.
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek usterki to powinny być one usunięte wg zasad
określonych przez Inspektora.
Powłokę należy wykonywać na podłożu suchym i wolnym od plam olejowych i pyłu.
Wytrzymałość betonu na odrywanie nie powinna być mniejsza od 1,5 MPa (przy
minimalnej wartości nie mniejszej niż 1,0 MPa). Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek usterki
to powinny być one usunięte według zasad określonych przez Inspektora.
12.5.2 Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych należy przeprowadzać
w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 35°C lub z zaleceniami producenta. Grunt ma na celu
wyrównanie chłonności podłoża, co w rezultacie poprawia równomierną przyczepność masy w
każdym miejscu ściany. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie
powinna przekraczać 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie
wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak, aby beton był co
najmniej 28 dniowy.

przygotowane.
12.5.3 Izolacja przeciwwilgociowe
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Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie
działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje
powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz
pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Naroża powierzchni izolowanych powinny być
zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub zfazowane pod katem 45° na szerokość i
wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod
izolacje z pap lub innych materiałów przyklejanych do podkładu powinien być zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem.
Izolacje nakładać warstwami tak aby każda warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powłokę
przylegającą do powierzchni podkładu.
Masy izolacyjne należy przygotować zgodnie z kartami technicznymi opracowanymi przez
producenta. Zaleca się zużyć każdorazowo całą zawartość opakowania , bez dzielenia go na
porcje. Po wymieszaniu masa powinna być jednorodna bez smug i przebarwień. Konsystencja
powinna być dogodna do aplikacji. Należy zwracać szczególną uwagę na dno i ścianki
pojemnika, przestrzegając minimalnego czasu mieszania. Należy ograniczać napowietrzanie
mieszanek stosując odpowiednio niskie obroty mieszarek.
Dokładne informacje o mieszaniu, dane produktów i uwagi szczególne znajdują się
w specjalnych informacjach technicznych o produktach.
Przygotowanie i naniesienie preparatów powinno odbywać się zgodnie z procesem
technologicznym przewidzianym przez producenta.
Temperatura podłoża i materiału w czasie obróbki, określona w kartach informacyjnych,
winna być ściśle przestrzegana. Nie jest możliwa, praca w deszczu i przy intensywnym
nasłonecznieniu.
Obróbka preparatów następuje w zależności od sposobu nanoszenia, w jednym lub wielu
cyklach roboczych za pomocą natrysku, względnie szczotki, pędzla lub wałka.
Wykonanie pierwszej warstwy – należy nanosić na podłoże wyłącznie dobrze przygotowane
i odebrane przez Inspektora.
Nanosi się jedną warstwę, lub przy podłożach bardzo chłonnych dwie warstwy. W takim
przypadku nakładać drugą warstwę należy na jeszcze mokrą powłokę. Nanosi się aż do
całkowitego nasycenia podłoża.

wytrzymałością, ponadto na czyste, wolne od olejów i tłuszczów podłoże. Czas schnięcia
zależny jest od pogody. W celu uzyskania wymaganej właściwości przenoszenia zarysowań
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bez uszkodzenia powłoki i dokładnego pokrycia powierzchni preparat musi być nakładany bez
rozcieńczania. Unikać napowietrzenia farby w czasie mieszania.
W zależności od rodzaju wybranego materiału do zabezpieczenia powierzchni betonu
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji program prac
zapewnienia jakości przy prowadzonych pracach, program musi uwzględniać wymagania
zawarte w karcie technologicznej. Należy ściśle przestrzegać warunków prowadzenia robót
zawartych w karcie technologicznej producenta.
Warstwa powłoki po naniesieniu nie może ulegać nawilżeniu w czasie procesu wiązania i
wysychania. Szczególne środki ochrony, jak np. przekrycie plandekami, matami itp. należy
stosować podczas nasłonecznienia, oddziaływania deszczu lub mrozu.
12.5.4 Roboty izolacyjne.
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin izolacyjnych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Roboty izolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne
jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów
mokrych.
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie
powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed
zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach
izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Warstwy izolacji winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą
wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z Dokumentacją
projektową.
12.5.5 Montaż okładzin izolacji akustycznej na ścianach.
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji akustycznej należy zwymiarować ścianę w
celu obliczenia ilości niezbędnych materiałów.
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do
Powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane
zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,
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–

Powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub
betonu,

–

Pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia,
a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń.

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma
na swym licu odchyłki, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu ocieplenia.
Klejenie płyt rozpoczyna się od dołu powierzchni ocieplanej. Na tylną stronę płyty do
przyklejenia nakłada się placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilości 8-10 placków o średnicy
6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokości 3-4 cm. Grubość pasa i placków nie
powinna przekraczać 2 cm, aby po dociśnięciu materiał klejący nie był wyciskany poza obrys
płyty. Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać
gęściej. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie
skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując
gumowym młotkiem przez prostą łatę doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny
montowanej płyty z wcześniej zmontowaną płytą.
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź
technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować
metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Na płytę nakłada się cienką
warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej
powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia
powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania płyty do podłoża.
W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest
materiał ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi
zapewnić bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody
kotwienia muszą spełniać warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy
to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych
szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. Wszystkie
elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.

przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu poszycia
dachowego.
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Aby izolacja poddasza wykonana z wełny mineralnej była skuteczna należy zadbać
o spełnienie takich warunków jak właściwy dobór materiałów i ich parametrów - np. właściwa
kolejność warstw, grubość wełny mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duża precyzja
wykonania całego montażu.
Przy ociepleniu elementów poddasza należy uzyskać ciągłość izolacji dachu i ścian
zewnętrznych. Warstwy przegrody, poczynając od strony wewnętrznej do zewnętrznej,
powinny mieć malejący opór dyfuzyjny, tzn. każda kolejna warstwa przepuszcza coraz większą
ilość pary wodnej.
Zawilgoceniom kondensacyjnym należy zapobiegać, umożliwiając swobodne przenikanie i
odpływ pary wodnej przez specjalną folię wiatroizolacyjną będącą w pełni paroprzepuszczalną
membraną lub pustkę powietrzną.

12.6 Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Kontrola
jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podane w pkt. 2.6
niniejszych WWiORB.
Kontrola jakości robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na
przystąpienie do gruntowania sprawdzenie jakości gruntowania sprawdzenie ilości zużytych
materiałów w poszczególnych warstwach zgodnie z instrukcją Producenta, kontrola ilości
warstw.
W szczególności powinna być oceniana:
–

Równość powierzchni płyt,

–

Narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

–

Wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),

–

Wilgotność i nasiąkliwość,

–

Naprężenia ściskające płyt,

–

Klasyfikacja ogniowa.

Sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót dokonuje się wzrokowo dla każdej
z wykonanych warstw. Sprawdza się czy cała powierzchnia betonu podlegająca zabezpieczeniu

Grubość wszystkich warstw izolacji bitumicznej nie powinna być mniejsza niż 2,0 mm. w
przypadku zalecenia pomiaru przyczepności powłoki do podłoża – należy wykonać jedno
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oznaczenie na każde 25 m2 nałożonej warstwy, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5
dla każdego elementu konstrukcyjnego. Lokalizację wyznacza Inspektor.
Kontrola jakości robót powinna polegać na sprawdzeniu m.in.:
- Zgodności wykonania z Dokumentacją projektową,
- Rodzaju zastosowanych materiałów,
- Przygotowania podłoża,
- Prawidłowości zamocowania płyt izolacyjnych, ich wykończenia na stykach,
narożach i obrzeżach,
W przypadkach uzasadnionych Inspektor może dopuścić do poprawienia wadliwie
wykonanej powłoki albo może uznać wadę za nieistotną i ustalić zakres wielkość potrąceń za
obniżoną jakość.

12.7 Obmiar robót budowlanych.
Obmiar powinien spełniać wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót zawarte w pkt. 2.7
niniejszych WWiORB.
Jednostką obmiarową jest1 m2 – zaizolowanej powierzchni betonowej.

12.8 Odbiór robót budowlanych.
Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
zawarte w pkt. 2.8 niniejszych WWiORB.
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Odbiorom międzyoperacyjnym robót zanikających podlegają następujące prace:
- Przygotowanie powierzchni do ułożenia warstwy gruntującej,
- Wykonanie powłok zabezpieczających; przed wykonaniem kolejnej warstwy, warstwa
leżąca bezpośrednio pod nią może podlegać pomiarowi przyczepności o ile Inspektor
uzna to za stosowne.
Odbiór robót końcowych polega na:
- Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego,
- Prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach.
Odbiór gotowych izolacji powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:

- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
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- Ocenę wyników badań i kontroli,
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- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez
producenta oraz protokołów odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w Dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków
dotyczących tych robót zawartych w Dokumentacji projektowej.

12.9 Podstawy płatności.
Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.9 niniejszych
WWiORB.
Rozliczenie robót towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych.
Podstawą płatności za wykonanie robót izolacyjnych jest wykonanie 1 m2 wykonanej
izolacji danego typu. Cena jednostkowa obejmuje:
- Przygotowanie stanowiska roboczego,
- Dostarczenie materiałów i sprzętu,
- Przygotowanie podłoża,
- Wykonanie izolacji,
- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- Likwidację stanowiska roboczego,
- Pozostałe, nie wymienione prace, niezbędne do prawidłowego wykonania robót
izolacyjnych.

12.10 Przepisy związane.
 PN-B-01814:1992 – Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
 PN-B-24620:1998 – Lepiki i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
 PN-74/B-24622 – Roztwór asfaltowy do gruntowania.
 BN-82/6753-01 – Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.
- PN-EN 13163+A2:2016-12 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby

mineralnej. Filce i płyty
 PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
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ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja.
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 PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
 PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna
mineralna.
 PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny
mineralnej.


PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny
z wełny mineralnej.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
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Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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13 ROBOTY TYNKARSKIE I ELEWACYJNE .

13.1 Część ogólna.
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45410000-4 - TYNKOWANIE
13.1.1 Zakres robót objętych WWiORB.
Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót związanych
z wykonaniem tynków dla zadania pn. „Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III na
istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne”, a w szczególności:
 Wykonanie wypraw z tynku silikonowego na zewnętrznych ścianach komory
turbozespołu,
 Wykonanie cokołu oraz naroży elewacji budynku z okładzin kamiennych,
13.1.2 Określenia podstawowe.
Użyte w WWiORB określenia, które zostały wymienione poniżej należy rozumieć
następująco:
- Tynk – mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu
wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub dodatków modyfikujących
przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
- Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalna substancja
suchej mieszanki tynkarskiej.
- Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem
obutych składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po
zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów.
- Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład na który nakłada się
masę tynkarską.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w pkt. 2.1.4 niniejszych WWiORB.

13.2 Materiały.
dotyczące

materiałów,

źródeł

pozyskania,

przechowywania

i składowania podano w pkt. 2.2 niniejszych WWiORB.
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub
lepszych od przewidzianych materiałów. Dobór konkretnych rozwiązań materiałowych
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spoczywa na Wykonawcy i powinien zostać wykonany na etapie sporządzania Dokumentacji
projektowej oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszcza się
zastosowanie

innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych od

przewidzianych materiałów.
13.2.1 Zaprawa cementowo-wapienna.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zaprawa cementowa gotowa mieszanka
wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład poszczególnych
składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501.
13.2.2 Woda.
Woda zarobowa do zapraw tynkarskich powinna spełniać wymagania zgodne z PN-EN
1008:2004.
13.2.3 Piasek.
Piasek

powinien

spełniać

wymagania

obowiązującej

normy

przedmiotowe,

a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych. Ponadto piasek powinien mieć
frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku

13.2.4 Wyprawa tynkarska zewnętrzna.
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należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi
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Cienkowarstwowy silikonowy tynk strukturalny, krzemianowy. Masa tynkarska barwiona
w masie, paroprzepuszczalna, odporna na zanieczyszczenia i brud, z dodatkiem biocydów
zapobiegających przed porastaniem przez grzyby i porosty.

Faktura „baranek”,

średnioziarnisty maksymalna wielkość ziarna 1,5 mm. Kolor zgodny z założeniami
kolorystycznymi elewacji.
13.2.5 Okładziny kamienne.
Cokół oraz naroża budynku z kamienia elewacyjnego w formie płyt lub łupków o
naturalnej fakturze, proponuje się zastosować gnejs lub granit elewacyjny. Okładziny kamienne
montowane na zaprawie klejącej, jako dodatkowe zabezpieczenie montażu kotwy systemowe
przeznaczone do okładzin kamiennych.
Do przyklejania na powierzchniach pionowych i poziomych okładzin kamiennych
stosuje się zaprawy klejące, które posiadają następujące parametry
–

Temperatura stosowania: od +5°Cdo +25°C

–

Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C

–

Proporcje mieszania: 4,75 - 5,50 l wody na 25 kg kleju

–

Czas użycia: ok. 1,5 h

–

Optymalna grubość warstwy: 3 - 5 mm

–

Przyczepność: > 1,0 MPa

–

Czas otwarty: ok. 20 min.

–

Spływ: < 0,50 mm

–

Obciążenie przez chodzenie: po 48 h

–

Pełne obciążenie: po 14 dniach

–

Spoinowanie okładzin kamiennych: po 72 h
Dostępne kotwy montażowe dzielą się na:

–

kotwy podtrzymujące, montowane w fudze pionowej okładziny elewacyjnej. Kotwy
podtrzymujące przenoszą siły poziome powodowane parciem i ssaniem wiatru.

–

kotwy nośne, montowane w fudze poziomej okładziny kamienne. Kotwy nośne
przenoszą zarówno siły pionowe powodowane ciężarem elementów kamiennych jak
również siły poziome powodowane parciem i ssaniem wiatru.

gruntujące i wzmacniające podłoże, narożniki ochronne, siatki tynkarskie i inne, powinny
spełniać wymagania określone w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i warunkach
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13.2.6 Pozostałe materiały.
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ogólnych zawartych w niniejszych WWiORB, oraz uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

13.3 Sprzęt.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i WWiORB, zgodnie z założoną
technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 2.3 niniejszych
WWiORB.
Roboty tynkarskie należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi w tym
urządzeń do przygotowania zaprawy oraz narzędzi tynkarskich.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywania robót.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu Wykonawcy do użytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Dobór pozostałego, a nie określonego w WWiORB sprzętu leży po stronie Wykonawcy.

13.4 Transport.
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne wymagania
dotyczące transportu podano w pkt. 2.4 niniejszych WWiORB.
Materiały i elementy konieczne do wykonania robót tynkarskich mogą być przewożone
dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą
stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
Składowanie suchych zapraw i gipsu powinno się odbywać w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

Wykonanie robót będących tematem niniejszych Warunków powinno spełniać ogólne
zasady wykonywania robót podane w pkt. 2.5 niniejszych WWiORB.
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wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZAMÓWIENIA:
„BUDOWA MEW SROMOWCE III NA ISTNIEJĄCYM PIĘTRZENIU SROMOWCE WYŻNE”

13.5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków:
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5°C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia,
zwilżane wodą.
13.5.2 Przygotowanie podłoży.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
13.5.3 Wykonywanie tynków zewnętrznych silikatowych.
Przed użyciem, tynk dokładnie wymieszać mieszadłem elektrycznym. Zaleca się mieszanie
zawartości kilku wiader w większym pojemniku i systematyczne uzupełnianie w miarę
zużywania zaprawy. Tynk silikatowy nanosić pacą ze stali nierdzewnej. Grubość nakładanej
warstwy powinna odpowiadać wielkości max. ziarna tynku. Świeżo nałożony tynk zacierać
pacą z PCV ruchami kolistymi. Pacę do zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką.
Ułatwi to uzyskanie regularnej faktury tynku. Nie należy myć pacy wodą i kontynuować pracy
mokrym narzędziem, gdyż może to być przyczyną plam o innym odcieniu. Przy wykonywaniu
tynków stosować się ściśle do instrukcji producenta tynku.
13.5.4 Wykonywanie okładziny kamiennej.
Płyty kamienne o grubości 3– 4 cm stosowane do wykonywania elewacji są mocowane

konstrukcji murowanych do szkieletowych.
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do podłoża za pomocą elementów kotwiących ze stali nierdzewnej czy aluminium. Okładziny
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Dobór techniki zamocowania płyt elewacyjnych zależy od rodzaju konstrukcji i
parametrów elementów konstrukcyjnych budynku. Do metod montowania płyt elewacyjnych
należą: system montażu „na sucho” oraz system zamocowań pośrednich na rusztach stalowych.
Na płyty elewacyjne stosowane są najczęściej piaskowce lub granity.
Montaż płyt metodą „na mokro” polega na osadzaniu na ścianach nośnych płyt
kamiennych za pomocą zapraw. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na możliwość zmiany
barwy i estetyki niektórych rodzajów kamieni pod wpływem działania wody zarobowej
(pochodzącej z zaprawy) przesiąkającej w warstwę okładziny.
Na właściwie przygotowanym podłożu nałożyć i rozprowadzić zaprawę klejową przy
pomocy pacy zębatej, a następnie przyłożyć płytę i docisnąć ją do podłoża. Zaprawa
powinna

pokrywać

min. 80%

powierzchni

płyty.

Po

przyklejeniu

płyty

należy

delikatnymi ruchami ustalić jej ostateczne położenie. Płyty można układać na zaprawie
klejowej, póki zaprawa ma tendencje do przyklejania się do rąk. Korektę położenia płytek
można przeprowadzić w czasie nie dłuższym niż 20 minut od momentu rozprowadzenia
kleju na podłożu. Optymalna grubość warstwy klejowej wynosi 3-5 mm.
Wykonywanie elewacji z

płyt za pomocą mocowania bezpośredniego polega na

wywierceniu w podłożu otworu i osadzeniu w nim kotew na zaprawie cementowej, na których
zawiesza się płyty okładziny. Zakotwienie ze względu na zastosowanie poślizgowych tulei na
trzpieniach kotew oraz na podatność płaskownika pozwala na kompensację naprężeń
termicznych w okładzinie.
W celu zamocowania okładziny kamiennej należy w ścianie wywiercić otwory o
odpowiedniej długości oraz średnicy. Otwory wypełnić zaprawą montażową oraz osadzić w
nich kotwy. Na kotwach zawiesza się okładziny elewacyjne wprowadzając bolce metalowe od
otworów wierconych w obrzeżach okładzin. Jeden z otworów, w który wprowadza się bolec
wypełnia się klejem - zaprawą montażową, w drugim umieszcza się tuleję z tworzywa
sztucznego.

13.6 Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Kontrola

Kontrola jakości robót tynkarskich polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i warunkach ogólnych zawartych
w niniejszych WWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
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jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podane w pkt. 2.6
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- Zgodność z Dokumentacją projektową,
- Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- Prawidłowości przygotowania podłoży,
- Przyczepności tynków do podłoża i grubość ich warstwy,
- Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,
- Wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

13.7 Obmiar robót budowlanych.
Obmiar powinien spełniać wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót zawarte w pkt. 2.7
niniejszych WWiORB.
Jednostką obmiarową robót tynkarskich oraz elewacji z kamienia jest 1 m2 wykonanego
tynku.
Obmiaru na budowie dokonuje się w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i przy
jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w
dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie będą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

13.8 Odbiór robót budowlanych.
Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
zawarte w pkt. 2.8 niniejszych WWiORB.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
- Ocenę wyników badań i kontroli,
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem,
- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez
producenta oraz protokołów odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w Dzienniku budowy zakończenia robót tynkarskich i spełnieniu innych
warunków dotyczących tych robót zawartych w Dokumentacji projektowej.

WWiORB.
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13.9 Podstawa płatności.
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Podstawą płatności za wykonanie robót tynkarskich oraz elewacji kamiennej jest
wykonanie 1 m2 tynku.
Rozliczenie robót towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych.
Cena jednostkowa obejmuje:
- Przygotowanie stanowiska roboczego i dostarczenie materiałów i sprzętu,
- Przygotowanie podłoża,
- Wykonanie wypraw tynkarskich,
- Oczyszczenie miejsca pracy i likwidację stanowiska roboczego,
- Pozostałe, nie wymienione prace, niezbędne do prawidłowego wykonania robót
tynkarskich.

13.10 Przepisy związane.
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
- PN-EN 459-1:2015-06 -

Wapno budowlane – Część 1 – Definicje, wymagania

i kryteria zgodności.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.
- PN-EN 998-1:2016-12 – Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 1 –
Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego.
- PN-EN 13279-1:2009 – Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1 – Definicje
i wymagania.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
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Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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14 ROBOTY MALARSKIE I POWŁOKI POSADZKOWE.

14.1 Część ogólna.
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45442100-8 – ROBOTY MALARSKIE
14.1.1 Zakres robót objętych WWiORB.
Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót związanych
z wykonaniem robót malarskich dla zadania pn. „Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce
III na istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne”, a w szczególności:
- Wykonanie powłok malarskich na ścianach wewnętrznych budynku MEW poniżej
poziomu terenu,
- Wykonanie zabezpieczenia posadzki betonowej z zastosowaniem powłok ochronnych.
14.1.2 Określenia podstawowe.
Użyte w WWiORB określenia, które zostały wymienione poniżej należy rozumieć
następująco:
- Podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa,
zagruntowana lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.
- Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona
i rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie
powierzchni malowanych.
- Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał
stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
- Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w pkt. 2.1.4 niniejszych WWiORB.

14.2 Materiały.
Ogólne

wymagania

dotyczące

materiałów,

źródeł

pozyskania,

przechowywania

lepszych od przewidzianych materiałów. Dobór konkretnych rozwiązań materiałowych
spoczywa na Wykonawcy i powinien zostać wykonany na etapie sporządzania Dokumentacji
projektowej oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszcza się
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i składowania podano w pkt. 2.2 niniejszych WWiORB.
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zastosowanie

innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych od

przewidzianych materiałów.
14.2.1 Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie
zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie
podaje inaczej, na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się
wykonanie powłoki malarskiej.
14.2.2 Farby
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną
PZH.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub

wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Farba do betonu służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych
powłok malarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy na malowanym podłożu
barwną, elastyczną powłokę o jedwabistym połysku. Posiada wysoką odporność na działanie
wody oraz zmiennych warunków atmosferycznych. Charakteryzuje się dużą odpornością na
zarysowania i ścieranie, jest wyjątkowo odporna na zabrudzenia i łatwo zmywalna.
Dane techniczne:
- Zużycie: 0,10÷0,20 l/m2
- Temperatura stosowania: +5 do +25 oC
- Czas schnięcia: 6 h
- Całkowite utwardzenie: 48 h
- Stopień połysku: jedwabisty
- Gęstość objętościowa: 1,07 kg/dm3
- Konsystencja: gęsta ciecz.
14.2.3 Farba lateksowa
Farba lateksowa to powłoka, w której wysoka zawartość żywic sprawia, że

Farby lateksowe nakłada się za pomocą wałka lub pędzla, zaś nadmiar farby zdejmuje
się za pomocą kratki lub kuwety malarskiej. Farbę nakłada się w pionowych pasach, od góry do
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powierzchnia pomalowana taką farbą jest odporna na szorowanie lub zmywanie wodą.
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dołu, jeden przy drugim – poszczególne pasy farby powinny nachodzić na siebie. Malowanie
można przerwać dopiero wtedy, kiedy pokryjemy farbą całą ścianę. Należy pamiętać, aby po
wyschnięciu farby nie wykonywać już żadnych poprawek.
14.2.4 Powłoka posadzki betonowej
Farby poliuretanowe są produkowane na bazie żywic poliuretanowych. Mogą być jednolub dwuskładnikowe. Farby poliuretanowe jednoskładnikowe utwardzają się pod wpływem
wilgoci z powietrza, zaś dwuskładnikowe wymagają dodania utwardzacza. Podczas malowania
tymi farbami należy zachować szczególną ostrożność i unikać wdychania oparów.
Farba poliuretanowa tworzy trwałą warstwę zabezpieczającą przed korozją oraz uszkodzeniami
mechanicznymi. Ten rodzaj farby tworzy elastyczną powłokę, odporną na ścieranie. Jest ona
stosunkowo trwała, a oddziaływanie czynników zewnętrznych nie wpływa na kolor czy połysk
pomalowanej powierzchni. Co więcej, wykazuje ona odporność w przypadku kontaktu z takimi
substancjami jak m.in. rozpuszczalniki, oleje maszynowe czy inne środki chemiczne.
Skutecznie zabezpiecza również przed działaniem wody czy promieniowania UV.
14.2.5 Składowanie
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj.
norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów
i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
14.2.6 Pozostałe materiały.
Pozostałe materiały niezbędne do wykonania niniejszych robót powinny spełniać
wymagania określone w Dokumentacji projektowej oraz niniejszych WWiORB.

14.3 Sprzęt.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i WWiORB, zgodnie z założoną
technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 2.3 niniejszych
WWiORB.

 Szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
 Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
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W celu realizacji robót będących tematem niniejszych Warunkach Wykonawca powinien
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 Pędzle i wałki,
 Mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji składników farb,
 Agregaty malarskie ze sprężarkami,
 Drabiny i rusztowania.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywania robót.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu Wykonawcy do użytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Dobór pozostałego, a nie określonego w WWiORB sprzętu leży po stronie Wykonawcy.

14.4 Transport.
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne wymagania
dotyczące transportu podane w pkt. 2.4 niniejszych WWiORB.
Materiały i elementy związane z ogrodzeniem terenu mogą być przewożone dowolnymi
środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
Materiały i elementy konieczne do wykonania robót malarskich mogą być przewożone
dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
Materiały

przechowywać

w

oryginalnych

opakowaniach

w

pomieszczeniach

zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej,
zgodnie z instrukcją Producenta.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.

14.5 Warunki wykonania robót budowlanych.
Wykonanie robót będących tematem niniejszych Warunków powinno spełniać ogólne
zasady wykonywania robót podane w pkt. 2.5 niniejszych WWiORB.

betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
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14.5.1 Warunki przystąpienia do prac.
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Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi
mieszankami (posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak
aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni.
Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą
cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona
zanieczyszczeń, a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić
zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie
przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli
i wpisu do Dziennika Budowy.
14.5.2 Przygotowanie podłoża.
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:
- Podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku)
- W temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie
następował spadek temperatury poniżej 0°C,
- W temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża
nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo
pomalowane, nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton,
mur, płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano
w tablicy nr 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż 12%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią
wentylację. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją Producenta farb. Elementy,
które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i
osłonić.
14.5.3 Wykonanie robót malarskich.
W przypadku małych powierzchni można nakładać farbę przy pomocy zwykłego pędzla,
malowane

są

z

zastosowaniem

natrysku

pneumatycznego

lub

hydrodynamicznego. Co ważne, z użyciem farby poliuretanowej można konserwować
powierzchnie nawet podczas okresu zimowego, o ile temperatura nie jest niższa niż -5°C.
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Pomalowana warstwa zachowuje trwałość i właściwości przez długi czas, podobnie jak swoje
walory estetyczne.
14.5.3.1 Nakładanie pędzlem.
- Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np.
narożników) ze względu na niską wydajność;
- Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować
powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;
- Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne
wcieranie gruntu w podłoże.
14.5.3.2 Nakładanie wałkiem.
- Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu
na prostotę i dużą wydajność;
- Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie
nierówności podłoża.
14.5.3.3 Natrysk powietrzny.
- Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;
- Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne
zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu.

14.6 Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Kontrola
jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podane w pkt. 2.6
niniejszych WWiORB.
Kontrolę stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania, w tym:
 Sprawdzenie wyglądu powierzchni,
 Sprawdzenie wsiąkliwości,
 Sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.
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 Sprawdzenie czystości.
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14.7 Obmiar robót budowlanych.
Obmiar powinien spełniać wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót zawarte w pkt. 2.7
niniejszych WWiORB.
Jednostką obmiarową robót malarskich jest 1 m2 wykonanych powłok malarskich.
Obmiaru na budowie dokonuje się w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i przy
jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w
dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie będą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

14.8 Odbiór robót budowlanych.
Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
zawarte w pkt. 2.8 niniejszych WWiORB.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w Dzienniku budowy zakończenia robót tynkarskich i spełnieniu innych
warunków dotyczących tych robót zawartych w Dokumentacji projektowej.
Dodatkowo w czasie odbioru należy dokonać:
-

Sprawdzenia wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów
powłoki,

widocznych

okiem

śladów

pędzla

itp.,

w stopniu

kwalifikującym

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego
koloru.
- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej

Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.9 niniejszych
WWiORB.
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Rozliczenie robót towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych.
Podstawą płatności za wykonanie robót malarskich jest wykonanie 1 m2

powłoki

malarskiej. Cena jednostkowa obejmuje:
- Przygotowanie stanowiska roboczego i dostarczenie materiałów i sprzętu,
- Przygotowanie podłoża,
- Wykonanie powłok malarskich,
- Oczyszczenie miejsca pracy i likwidację stanowiska roboczego,
- Pozostałe, nie wymienione prace, niezbędne do prawidłowego wykonania robót
tynkarskich.

14.10 Przepisy związane.
- PN-69/B-10280

Roboty

malarskie

budowlane

farbami

wodnymi

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
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Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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15 ROBOTY INSTALACYJNO-TECHNOLOGICZNE.

15.1 Część ogólna.
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45251120-8 – POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE
wyszczególnienie HYDROELEKTROWNIE
15.1.1 Zakres robót objętych WWiORB.
Zakres niniejszej WWiORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót instalacyjnotechnologicznych dla zadania pn. „Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III na
istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne”, a w szczególności:
- montaż rurociągu zasilającego, łączącego komorę wlotową z rurociągiem turbiny,
- montaż przepływomierza, przepustnicy, kompensatora,
- montaż turbozespołu,
- montaż rury ssącej,
- wykonanie przejść szczelnych,
- montaż łat wodowskazowych,
- montaż suwnicy,
- montaż czyszczarki.
15.1.2 Określenia podstawowe.
Użyte w WWiORB określenia, które zostały wymienione poniżej należy rozumieć
następująco:
- Turbina wodna - Urządzenie przetwarzające energię mechaniczną wody (energię
wody płynącej) na pracę użyteczną w wirniku, w którym następuje zmiana wiru
wody i wytwarzanie momentu obrotowego przenoszonego na generator w celu
wytworzenia energii elektrycznej.
- Rozruch – zespół następujących kolejno czynności mających doprowadzić do
uzyskania pełnej sprawności eksploatacyjnej nowo wybudowanych obiektów
urządzeń.
- Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w pkt. 2.1.4 niniejszej WWiORB.
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obiektu z zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektu, wyposażenia
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15.2 Materiały.
Ogólne

wymagania

dotyczące

materiałów,

źródeł

pozyskania,

przechowywania

i składowania podano w pkt. 2.2 niniejszej WWiORB.
Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia oraz elementy armatury muszą spełniać
wymagania zawarte w Dokumentacji projektowej.
Wyraża się zgodę na zastosowanie innych rozwiązań technologicznych niż opisane pod
warunkiem zachowania zasady równoważności rozwiązań materiałowych, parametrów
urządzeń, warunków ich pracy, sterowania i zasilania, kompletności wyposażenia oraz
udzielenia gwarancji na całość urządzenia. Zmiana proponowanych rozwiązań wymaga
akceptacji Projektanta oraz Zamawiającego dla urządzeń zamiennych, a wykonanie
dokumentacji zamiennej spoczywa na Wykonawcy.
Zamówienie materiałów i urządzeń należy poprzedzić zweryfikowaniem w naturze
wszystkich wymiarów, rzędnych, kątów nachylenia itp. oraz stwierdzeniu zgodności
powyższych parametrów z Dokumentacją projektową.
Wszystkie materiały i urządzenia wchodzące w skład wyposażenia technologicznego
należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami
odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi Producenta. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego
materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć
wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać
badaniom sprawdzającym określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Materiały stosowane do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji to:
15.2.1 Moduł turbiny.
Moduł turbiny składa się z przetwornika hydraulicznego i generatora. Zarówno
przetwornik jak i generator usytuowane będą w układzie poziomym w komorze turbozespołu, z
rurą ssącą wychodzącą do komory wylotowej.
Przetwornik hydrauliczny składa się z turbiny Kaplana. Łopatki rozłożone są
równomiernie z przesunięciem 90°. Brzegi łopatek zostały zaokrąglone w celu minimalizacji

jako maszyna synchroniczna, na prąd trójfazowy.
15.2.2 Czyszczarka
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15.2.3 Zastawki
15.2.4 Zamknięcie główne

15.2.5 Przejście szczelne.


Przejście w formie łańcucha uszczelniającego.



Wielkość do uszczelnienia - różnica między średnica otworu tulei a średnicą prostki
stalowej – 100 mm



Materiał elastomeru – EPDM



Materiał płytki dociskowej – poliamid



Elementy metalowe – stal kwasoodporna 1.4307 – A2



Wykonanie odporne na korozję.



Maksymalne ciśnienie pracy - min. 0,25 MPa

15.2.6 Łaty wodowskazowe:


Łaty wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wody i czynników
atmosferycznych,



Wymiary przekroju łaty: 1,0x13,0 cm,



Długość dostosowana do miejsca montażu,



Łata grawerowana, tło białe, oznaczenia pomiarowe w kolorach czarnym i czerwonym.

15.2.7 Składowanie.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Zaleca się przechowywanie w
pomieszczeniach zamkniętych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania
opracowanej przez Producenta. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotów. Drobny osprzęt powinien być składowany w skrzyniach i zabezpieczony
przed uszkodzeniem.

15.3 Sprzęt.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe

WWiORB.
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Zgodnie z założoną technologią do montażu wyposażenia technologicznego proponuje się
użyć następującego sprzętu:
- żuraw samochodowy,
- wózek widłowy,
- podnośnik,
- narzędzia tnące do cięcia rur,
- szlifierki kątowe,
- zestaw acetylenowo tlenowy,
- spawarki,
- giętarki,
- drobne narzędzia i elektronarzędzia ręczne.

15.4 Transport.
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne wymagania
dotyczące transportu podano w pkt. 2.4 niniejszych WWiORB.
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport
w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
Na samochodzie rury powinny być układane na równym podłożu i zabezpieczone przed
zarysowaniem. Rury o długości 12 m powinny być przewożone pojazdami przystosowanymi
do przewozu długich elementów, względnie w specjalnych pojemnikach. Zabezpieczenia przed
przesuwaniem się dolnej warstwy rur, można dokonać za pomocą klinów drewnianych. Należy
zwrócić uwagę, aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały w wyniku tego
uszkodzone mechanicznie. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.

15.5 Ogólne warunki montażowe elementów wyposażenia technologicznego
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy przeprowadzić dokładne prace
pomiarowe oraz bezwzględnie zapoznać się z Dokumentacją Projektową. Koordynacje
realizacji należy wykonać bezpośrednio na budowie przed montażem.
- Wszystkie prace montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji,
w której jest zainstalowana;
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- wszelkie towary i materiały przewidziane do zabudowy w ramach zaprojektowanego
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- przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne
zanieczyszczenia;
- armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak,
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji;
- armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze;
- armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych
podparć, zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Wszystkie prace montażowe należy wykonywać w ścisłej zgodnie z instrukcją montażu
i obsługi urządzenia/armatury dostarczoną przez Producenta.
15.5.1 Montaż czyszczarki.
Dostawa, montaż oraz wykonanie wzmocnień i zasilania linią szynoprzewodową leży
w gestii dostawcy urządzenia. Dostawca dokona ponadto wszelkich czynności związanych
z uruchomieniem czyszczarki, wykonaniem prób ruchowych, badań obciążeniowych, wykona
i uzgodni z UDT dokumentację dla powyższego zakresu oraz będzie uczestniczył w odbiorze
wykonanym przez inspektora UDT.
15.5.2 Wykonanie przejść szczelnych.
Przejścia szczelne należy wykonać w tulejach osłonowych wbudowanych w ściany komory
wlotowej w czasie wykonywania robót betonowych i żelbetowych.
Prostkę stalową przeznaczoną do szczelnego osadzenia należy przeprowadzić przez światło
tulei, a następnie doszczelnić. Doszczelnienie wolnej przestrzeni za pomocą łańcucha
uszczelniającego należy wykonać zgodnie z następującymi wymaganiami:
- Należy właściwie dobrać wielkość łańcucha oraz ilośc ogniw.
- Rurę medialną umieścić współosiowo w rurze lub otworze.
- Opasać rurę łańcuchem i połączyć dwa końce za pomocą śruby.
- Przesunąć łańcuch na rurze do otworu tak, aby jego cała szerokość znalazła się w
otworze.

Strona

o max. jeden obrót.

137

- Równomiernie dokręcić kolejno śruby na obwodzie, zalecamy dokręcanie śrub
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15.5.3 Montaż wciągnika suwnicy.
Dostawa, montaż oraz wykonanie wzmocnień i zasilania linią szynoprzewodową leży
w gestii dostawcy urządzenia. Dostawca dokona ponadto wszelkich czynności związanych
z uruchomieniem wciągnika, wykonaniem prób ruchowych, badań obciążeniowych, wykona
i uzgodni z UDT dokumentację dla powyższego zakresu oraz będzie uczestniczył w odbiorze
wykonanym przez inspektora UDT.
15.5.4 Wytyczne dotyczące procedury rozruchu.
Warunkami przystąpienia do prac rozruchowych MEW jest:


Zakończenie wszelkich prac budowlano – montażowych dla każdej z branż.



Przeprowadzenie prób montażowych, prac regulacyjno – pomiarowych oraz odbiorów
specjalistycznych.



Przedłożenie protokołów, zaświadczeń i wyników pomiarów z przeprowadzonych prób
montażowych, prac regulacyjno-pomiarowych oraz odbiorów specjalistycznych.



Protokolarne potwierdzenie przeprowadzenia prób montażowych przez Wykonawcę
montażu poszczególnych instalacji i urządzeń.



Protokolarne potwierdzenie usunięcia wszelkich usterek budowlano – montażowych
ujawnionych w okresie prowadzenia prób montażowych, oraz prac regulacyjno–
pomiarowych.



Skompletowanie dokumentacji technicznej, składającej się z dokumentacji techniczno –
ruchowych otrzymanych od producentów zainstalowanych urządzeń, dokumentacji
powykonawczej, atestów oraz dokumentacji specjalistycznej opracowanej na podstawie
DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej) zainstalowanych urządzeń stanowiącą
„Instrukcję rozruchu technologicznego”.



Przeszkolenie załogi w zakresie stosowanej technologii oraz BHP i P.poż.

15.5.4.1 Przygotowanie obiektu do prac rozruchowych.
Przygotowanie obiektu do prac rozruchowych obejmuje:


Wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt BHP i P.poż. wynikający z przepisów dla
tego typu obiektów oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.
a warunkujących rozpoczęcie rozruchu.



Przygotowanie materiałów, części zamiennych oraz aparatury pomiarowej potrzebnych
do przeprowadzenia rozruchu.
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15.5.4.2 Wykaz urządzeń nie podlegających rozruchowi.
Rozruchowi nie podlegają następujące urządzenia i instalacje:


Urządzenia i instalacje elektryczne.



Sieci i urządzenia stanowiące uzbrojenie terenu.
Odbiór ww. urządzeń i instalacji należy przeprowadzić na podstawie przedłożonych

protokołów, zaświadczeń i wyników pomiarów z przeprowadzonych prób montażowych,
prac regulacyjno – pomiarowych oraz odbiorów specjalistycznych.
15.5.4.3 Uczestnicy i wykonawcy rozruchu.
Rozruch technologiczny należy przeprowadzić przy jednoczesnym uczestnictwie
przedstawicieli:


Zamawiającego – użytkownika obiektu - min. 2 osoby



Wykonawcy – min. 2 osoby.



Specjalistycznej

grupy

rozruchowej

opracowującej

„Instrukcję

rozruchu

technologicznego”.
Do prac rozruchowych w ramach specjalistycznej grupy rozruchowej należy powołać
zespół osób o odpowiednich kwalifikacjach, w tym specjalistów posiadających odpowiednią
wiedzę i doświadczenie w projektowaniu MEW oraz wykonywaniu prac rozruchowych
z następujących branż:
- konstrukcje budowlane,
- technologia,
- elektryk,
- automatyk.
Kierownik rozruchu specjalistycznej grupy rozruchowej decyduje o liczbie uczestników
grupy rozruchowej w zależności od potrzeb, oraz może zlecać wykonanie badań i ekspertyz
osobom nie zatrudnionym w rozruchu.
15.5.4.4 Realizacja prac rozruchowych.
Realizacja rozruchu obejmuje przeprowadzenie prób ruchowych w trzech etapach:


Rozruch mechaniczny.

elementów wyposażenia MEW.

Strona

sprawdzeniu szczelności, estetyki, czystości, zamocowań i działania poszczególnych

139
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Rozruch mechaniczny wykonuje się indywidualnie dla poszczególnych elementów
wyposażenia MEW. W tej fazie rozruchu próby ruchowe prowadzone są bez obciążenia wodą.
Po zakończeniu rozruchu mechanicznego i uzyskaniu pozytywnych wyników należy
sporządzić protokół.


Rozruch hydrauliczny.
Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzić po zakończeniu rozruchu mechanicznego

i uzyskaniu pozytywnych wyników potwierdzonych protokołem. Rozruch hydrauliczny
dotyczy urządzeń i instalacji technologicznej przeznaczonej do wytwarzania energii
elektrycznej pozyskiwanej z przepływającej wody przez turbinę i przeprowadza się go na
„mokro”.
Podczas rozruchu hydraulicznego sprawdza się szczelność i prawidłowość hydraulicznego
funkcjonowania obiektów i urządzeń. Pozwala to na wstępną weryfikacje zrealizowanych
rozwiązań projektowych, sprawdzenie jakości i charakterystyk oraz właściwego doboru
dostarczonych urządzeń, wypróbowanie, zsynchronizowanie i wyregulowanie działania oraz
współdziałania urządzeń i instalacji wraz z doprowadzeniem ich do pełnej sprawności
ruchowej i do określenia stopnia niezawodności działania przy zadanych warunkach pracy.
Sprawdzenie parametrów pracy turbozespołu powinno się odbywać przy pełnym
obciążeniu wodą. Czas pracy powinien wynosić 72 godziny.
Po zakończeniu sprawdzania działania turbozespołu, należy przywrócić priorytety działania
zgodnie z dokumentacją projektową.
Rozruch AKPiA
W ramach rozruchu hydraulicznego należy bezwzględnie przewidzieć rozruch urządzeń
i układów AKPiA. Rozruch powinien obejmować co najmniej:


Sprawdzenie poprawności wskazań na panelu operatorskim i wyświetlaczu.



Sprawdzenie

poprawności

zachowania

się

układów

w

przewidzianych

technologicznych strefach pracy urządzeń.


Sprawdzenie

poprawności

działania

przewidzianych

technologią

algorytmów

sterowania.


Sprawdzenie poprawności działania układów sterowania przy wystąpieniu blokad
elektrycznych i technologicznych.
Sprawdzenie poprawności działania włączenia i wyłączenia agregatu prądotwórczego
do pracy.



Sprawdzenie poprawności działania układu sterowania po wyłączeniu agregatu
prądotwórczego do pracy.
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Sprawdzenie poprawności działania sterowania urządzeniami w lokalizacjach
przewidzianych projektem technicznym.



Sprawdzenie

poprawności

działania

sieci

komunikacyjnej

oraz

przekazu

telemetrycznego.
15.5.4.5 Podstawa przeprowadzenia rozruchu.
Podstawę przeprowadzenia rozruchu stanowi projekt wykonawczy oraz

szczegółowa

„Instrukcja rozruchy technologicznego” opracowana przez specjalistyczną grupę rozruchową
(na koszt Wykonawcy), na podstawie DTR zainstalowanych urządzeń, oraz projektu
wykonawczego.
15.5.4.6 Warunki techniczne zakończenia rozruchu.
Kierownik rozruchu specjalistycznej grupy rozruchowej po zakończeniu tej operacji,
sporządza sprawozdanie końcowe z wykonanych prac obejmujące co najmniej:


opis przedmiotu rozruchu,



opis przebiegu rozruchu,



uwagi dotyczące zastosowanych rozwiązań projektowych, dostarczonych
urządzeń i wykonanego montażu,



zestawienie zmian technicznych i technologicznych wprowadzonych w czasie
rozruchu,



wnioski dotyczące wprowadzania ewentualnych dalszych zmian i ulepszeń,



ewentualne zalecenia i wskazówki dotyczące eksploatacji,



określenie uzyskanych wyników rozruchu,



potwierdzenie uzyskania szczegółowych parametrów i wymogów określonych w
PFU oraz umowie (w przypadku nieuzyskania wymaganych parametrów w
szczególności co do osiągów mocy i sprawności – określenie wielkości
odstępstwa od parametrów wymaganych),



orzeczenie

(oświadczenie)

o

gotowości

przedsięwzięcia

inwestycyjnego

(przedmiotu umowy) do eksploatacji i użytkowania.
Z prac rozruchu technologicznego sporządza się protokół stwierdzający uzyskanie

w przyszłości.
W przypadku nie uzyskania w rozruchu wymaganych wyników, inwestor ustala sposób
i termin usunięcia przeszkód, które to uniemożliwiają.
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15.5.4.7 Instrukcje.
Po zakończeniu rozruchu Wykonawca na koszt własny opracuje Instrukcje Eksploatacji
obiektu MEW, urządzeń, układów i instalacji AKPiA z podaniem czasookresu przeglądów,
schematy technologiczne i instrukcje stanowiskowe. Instrukcja eksploatacji powinna zawierać
co najmniej:
- opis technologiczny MEW i urządzeń z określeniem parametrów pracy,
- opis sterowania i współpracy urządzeń MEW,
- zasady i wymagania w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń,
- zasady i wymagania w zakresie konserwacji i eksploatacji zainstalowanych urządzeń wraz
z podaniem czasookresu przeglądów,
- zasady bezpiecznej obsługi MEW,
- dokumentacje techniczno – ruchową wszystkich zainstalowanych urządzeń,
- zasady BHP,
- część graficzną,
Uwagi:
1) Powyższy zakres nie wyczerpuje wszystkich zaleceń i zasad, które mogą być
zawarte w instrukcji w zależności od zainstalowanych urządzeń,
2) Oprócz powyższych instrukcji należy opracować instrukcje branżowe np.
elektryczne.
3) Część graficzną instrukcji eksploatacji, schematów technologicznych oraz instrukcji
stanowiskowych należy dodatkowo wykonać w formie trwałej, do wywieszenia na
ścianie w budynku MEW.

15.6 Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót powinna spełniać wszystkie ogólne wymagania dotyczące
kontroli jakości robót podane w pkt. 2.6 niniejszych WWiORB.
W celu oceny jakości montażu elementów układu turbozespołu należy przeprowadzić
stosowne badania. Badania te powinny obejmować w szczególności:
- sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,
- sprawdzić dobór armatury, rur, kształtek, co wykonuje się poprzez jej identyfikacją

- sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek,
- sprawdzenie ułożenia przewodu,
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i porównanie z Dokumentacją projektową,

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZAMÓWIENIA:
„BUDOWA MEW SROMOWCE III NA ISTNIEJĄCYM PIĘTRZENIU SROMOWCE WYŻNE”

- wytrzymałości przewodu i armatury,
- wykonanie próby szczelności - przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić
jakość wykonanych połączeń oraz robót montażowych. Po wykonaniu instalacji
technologicznych konieczne jest wykonanie próby szczelności. Zauważone
nieszczelności usunąć zgodnie z instrukcją Producentów rur, urządzeń i armatury.
- kontrolę procesu rozruchu oraz weryfikację uzyskania założonych parametrów
technologicznych.
Dodatkowo w celu oceny jakości montażu elementów wyposażenia technologicznego,
należy sprawdzić.
- zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń dostarczonych przez Producenta ze
stanem faktycznym dostarczonych materiałów,
- zgodność miejsca montażu z Dokumentacja projektową.
- jakość wykonanych połączeń montażowych i zakotwień.

15.7 Obmiar robót budowlanych.
Obmiar robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
podane w pkt. 2.7 niniejszych WWiORB.
Jednostką obmiarową wyposażenia technologicznego jest komplet (kpl.) – pojedynczy
zamontowany element wyposażenia elektrowni. Do obliczenia przyjmuje się wykonanie
wszystkich prac niezbędnych do przeprowadzenia montażu wraz z rozruchem.

15.8 Odbiór robót budowlanych.
Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
podane w pkt. 2.8 niniejszych WWiORB.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w Dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków
dotyczących tych robót zawartych w Dokumentacji projektowej.
Odbiór wykonanych prac technologicznych powinien być potwierdzony protokołem, który
zawiera:
- Ocenę wyników badań, rozruchów i kontroli,

- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez
Producenta oraz protokołów odbioru materiałów i wyrobów.
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15.9 Podstawa płatności.
Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.9 niniejszych
WWiORB.
Rozliczenie robót towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów częściowych.
Cena jednostkowa montażu 1 kpl. wyposażenia technologicznego elektrowni obejmuje:
- przygotowanie stanowiska montażowego,
- dostarczenie narzędzi i sprzętu,
- dostarczenie materiałów,
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót i jego utrzymanie,
- prace przygotowawcze,
- prace pomiarowe i wytyczenie geodezyjne,
- montaż elementów wyposażenia technologicznego,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- oczyszczenie terenu robót,
- pozostałe, nie wymienione prace, niezbędne do prawidłowego montażu elementów
wyposażenia technologicznego.

15.10 Przepisy związane.
-

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia
graficzne

-

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

-

PN-B-10725:1997 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

-

PN-B-10736 Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

-

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 1: Postanowienia
PN-EN 752-2:20000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 2: Wymagania

-

PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 3: Planowanie

-

PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 4: Obliczenia
hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko

-

PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 5: Modernizacja

-

PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe
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-

PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja
i użytkowanie

-

PN-EN 129501:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych
warunkach obciążenia – Część 1: Wymagania ogólne

-

PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające Część 1: Wymagania ogólne

-

PN-EN 1074-2 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające Część 2: Armatura zaporowa

-

PN-EN 1074-5 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca.

-

PN-EN 13709 Armatura przemysłowa. Stalowe zawory zaporowe i zaporowozwrotne.

-

PN-EN 12266-1 Armatura przemysłowa. Badania armatury metalowej. Część 1: Próby
ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowiązkowe.

-

PN-EN 12266-2 Armatura przemysłowa. Badania armatury metalowej. Część 2:
Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania dodatkowe.

-

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.

-

PN-EN 593+A1 Armatura przemysłowa. Przepustnice metalowe.

-

PN-EN 1333 Kołnierze i ich połączenia. Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN.

-

PN-EN 60204-32:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowych

-

PN-EN 13001-1:2015-05 Dźwignice - Ogólne zasady projektowania - Część 1:
Postanowienia ogólne i wymagania

-

Instrukcje montażu i eksploatacji urządzeń sporządzone przez Producentów.
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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16 ROBOTY ELEKTRYCZNE.

16.1 Część ogólna.
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45212200-8

–

ROBOTY

W

ZAKRESIE

OKABLOWANIA

ORAZ

INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH.
45232200-4 - ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE LINII ENERGETYCZNYCH.
45316100-6 – INSTALOWANIE ZEWNĘTRZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO.
16.1.1 Zakres robót objętych WWiORB.
Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wszelkiego rodzaju czynności związane
z wykonaniem sieci elektroenergetycznych na potrzeby systemu sterowania MEW oraz
wykonaniem oświetlenia terenu i systemu monitoringu wizyjnego w ramach zadania pn.
„Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III na istniejącym piętrzeniu Sromowce
Wyżne”.
16.1.2 Określenie podstawowe.
Użyte w WWiORB określenia, które zostały wymienione poniżej należy rozumieć
następująco:
- Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno - lub wielożyłowych połączonych równolegle,
łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie.
- Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
- Napięcie znamionowe linii – napięcie między przewodowe, na które linia została
zbudowana.
- Linia kablowa niskiego napięcia – napięcie między przewodowe tej linii wynosi
400V.
- Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania
lub zakończenia kabli.
- Skrzyżowanie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość
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innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
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dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon
zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.
- Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
- Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza oprawy (są to słupy sieci wyłącznie dla
montażu opraw.
- Oprawa oświetleniowa - urządzenie kompletne z żarówką oświetleniową za pomocą
której oświetlony jest teren ulica lub droga.
- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących,
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego
przydatność do stosowania w budownictwie, wydane przez upoważnioną do tego
jednostkę.
- Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony wykazujące, że zapewniono
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są
zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi.
-

Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą
techniczną.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą SEP -E-004 "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe" i SEP-E- 0001 "Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia"
oraz innymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w pkt. 2.1.4 niniejszych
WWiORB.

16.2 Materiały.
Ogólne

wymagania

dotyczące

materiałów,

źródeł

pozyskania,

przechowywania

i składowania podano w pkt. 2.2 niniejszych WWiORB.
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub
lepszych od przewidzianych materiałów. Dobór konkretnych rozwiązań materiałowych
spoczywa na Wykonawcy i powinien zostać wykonany na etapie sporządzania Dokumentacji
innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych od

przewidzianych materiałów
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projektowej oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszcza się
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Stosowane materiały i urządzenia musza być nowe, najlepszej jakości, o parametrach
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a
także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonywania
powierzonych robót oraz do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji. Stosowane
materiały i urządzenia musza posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub 4 certyfikaty
dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub
lepszych od przewidzianych materiałów. Wybór rozwiązania spoczywa na Wykonawcy
i powinien zostać wykonany na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej oraz
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
16.2.1 Materiały stosowane przy układaniu kabli.
16.2.1.1 Piaski.
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku ,,3",
odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04.
16.2.1.2 Folia.
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią
kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03.
16.2.2 Elementy gotowe.
16.2.2.1 Przepusty kablowe.
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku
elektrycznego. Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe
na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą
wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na
przepusty kablowe rur z polietylenu (AROTA lub równoważne) DVK 75/110 , BE 50/75 oraz
SRS 110/160. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C- 89205. Rury na
przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych
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Dla oświetlenia terenu stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E06305. Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w
czasie oraz oddawanie barw i duża efektywność, zaleca się stosowanie lamp LED.
Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze
względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu
zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej. Oprawy powinny być
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C i wilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

16.3 Sprzęt.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i WWiORB, zgodnie z założoną
technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 2.3 niniejszych
WWiORB.
W celu wykonania prac związanych z instalacjami elektrycznymi konieczne będzie
zastosowanie następującego sprzętu:
–

Narzędzia i elektronarzędzia ręczne,

–

Aparatura do testów i prób.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykorzystywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru
inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WWiORB i wskazaniach inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu Wykonawcy do użytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Dobór pozostałego, a nie określonego w WWiORB sprzętu leży po stronie Wykonawcy.

16.4 Transport.

16.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.
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Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą
stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Zaleca się przechowywanie w
pomieszczeniach zamkniętych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania
opracowanej przez Producenta. Drobny osprzęt powinien być składowany w skrzyniach i
zabezpieczony przed uszkodzeniem.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
16.4.2 Transport materiałów i elementów oświetleniowych.
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością
korzystania z następujących środków transportu:
 Samochodu skrzyniowego,
 Przyczepy dłużycowej,
 Samochodu dostawczego,
 Przyczepy do przewożenia kabli.
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwórcę dla poszczególnych elementów.

16.5 Warunki wykonania robót budowlanych.
Wykonanie robót będących tematem niniejszych Warunków powinno spełniać ogólne
zasady wykonywania robót podane w pkt. 2.5 niniejszych WWiORB.
16.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,
przepisów BHP oraz Przepisami Budowy Urządzeń Energetycznych. Specjalistyczne roboty
elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające aktualne uprawnienia
wydane w tym celu przez odpowiednią, uprawniona jednostkę.

sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunków gruntowych.
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Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca
się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02 W obu wypadkach wykopy
wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B06050
Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, niniejszymi
WWiORB oraz uzgodnieniami branżowymi. Wydobyty grunt powinien być składowany z
jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich
stateczność.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza
teren przylegający do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń
(np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20
cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia
gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w
taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy
rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora.
16.5.3 Montaż opraw.
Montaż opraw należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę
przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie
zaświecenia się lampy).
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i
wysięgników. Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy.
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru.

kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05l25. Kable powinny być układane w sposób
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura
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16.5.4 Układanie kabli.
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otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0o C. Kabel można zginać jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak
nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica.
Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością do 5 cm
na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a
następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy
układać folię koloru niebieskiego (nN) lub czerwonego (SN) szerokości minimum 30 cm. Przy
skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w
przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed dostawaniem się do ich
wnętrza wody i przed ich zamuleniem.
W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się
wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia lub przepychu poziomego. Kabel
ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych
odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
może być mniejsza niż 20 MΏ /m.
16.5.5 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej – szybkie
wyłączenie zasilanie w układzie TN-C.
16.5.6 Zasilanie elektrowni
Zasilanie elektrowni należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją projektową.
Wyprowadzenie mocy jako elektroenergetyczną linię kablową należy zaprojektować i wykonać
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami technicznymi i ich
wykonania określonymi przez gestorów sieci elektrycznej. Z uwagi na moc zainstalowaną
elektrowni (do około 1,2 MW) przewidzieć należy rozbudowę istniejących rozdzielnic
energetycznych zainstalowanych w istniejącym budynku pomocniczym.
Wyprowadzenie mocy z generatora należy zrealizować z wykorzystaniem nowej
modułowej rozdzielnicy zainstalowanej w nowym budynku elektrowni. Przewidywany układ
Pole zera generatora i układu wzbudzenia,



Pole generatora,



Pole pomiarowe,
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Pole wyprowadzenia mocy,



Pole potrzeb własnych obiektu.

Wszystkie pola powinny zostać wyposażone w charakterystyczne urządzenia automatyki
zabezpieczeniowej dla typu danego pola.
Trasy linii elektroenergetycznych należy zaprojektować w sposób zapewniający
minimalną ingerencję w przestrzeń. Układanie kabli/przewodów stosownie do poprzedniego
podpunktu niniejszego opracowania.
Kolizje sieci energetycznej
W ramach robót budowlanych związanych z wykonaniem budynku MEW planuje się
wykonać rozbiórkę istniejących kanałów kablowych łączących EW Sromowce z siecią
elektroenergetyczną. których lokalizacja koliduje z planowaną inwestycją oraz ich odbudową
ze zmienionym przebiegiem po zakończeniu robót budowlanych związanych z budową
budynku MEW.
Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej

16.5.7

Instalacja elektryczna wewnętrzna powinna zostać wykonana zgodnie z projektem
Wykonawczym, sztuką budowalną oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Instalacje elektryczną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami oraz warunkami technicznymi i ich wykonania określonymi przez gestorów sieci
elektrycznej. Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych muszą
być dostosowane do sieci o napięciu znamionowym 400/230 V prądu przemiennego i
częstotliwości 50 Hz. Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach
prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. W instalacjach elektrycznych stosować
połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami
przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Jako środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej należy stosować wyłączniki ochronne nadmiarowoprądowe oraz
różnicowoprądowe. Parametry tych wyłączników (czas wyłączania i wielkość znamionowego
prądu wyłączającego) należy określić w dokumentacji technicznej.


Wymagania dotyczące instalacji oświetleniowej

Wymaga się aby wnętrze budynku (oraz teren pobliski ujęcia oraz elektrowni) zostały



Rozdzielnica główna potrzeb własnych obiektu

W budynku przewidzieć należy rozdzielnicę główną, w której znajdować się będzie
niezbędna aparatura łączeniowa, elementy zabezpieczające oraz sterownicze, w tym w pełni
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funkcjonalna instalacja automatyki kontrolno-pomiarowej i alarmowej oraz zabezpieczenia
potrzeb własnych obiektu.


Automatyka, sterowanie obiektem i wizualizacja

System sterowania należy wykonać w oparciu o swobodnie programowalne sterowniki
logiczne o konstrukcji modułowej.
Podstawowe kryteria jakie powinien spełniać sterownik to:


modułowa konstrukcja umożliwiająca elastyczną rozbudowę i ograniczająca koszty
ewentualnego serwisu w przyszłości,



arytmetyka zmiennoprzecinkowa,



trzy swobodnie programowalne porty komunikacyjne RS232 / RS485 i Ethernet z
obsługą protokołów Modbus RTU master/slave, Modbus TCP slave , protokołu
sterownika (zdalne serwisowanie systemu) oraz możliwość tworzenia własnych ramek
protokołów komunikacyjnych ( obsługa modemu GSM itp.),



odpowiednio duża pamięć pozwalająca na swobodne rozwijanie aplikacji.

System sterowania powinien zapewniać możliwość pracy urządzenia w trybie manualnym z
wykorzystaniem nastaw wprowadzonych bezpośrednio przez operatora oraz w trybie
całkowicie automatycznym. W przypadku obu trybów urządzanie musi być w stanie
bezpiecznie się wyłączyć w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej np. zaniku napięcia
w sieci. Turbina powinna być wyposażona co najmniej w następujące czujniki:


Czujniki temperatury

- wszystkie łożyska turbiny, wszystkie łożyska generatora,

uzwojenia generatora, przekładnia, temperatura powietrza w turbinowni, temperatura
powietrza na zewnątrz, temperatura wewnątrz szaf


Czujniki przemieszczenia – położenia łopat wirnika, położenia łopat kierunkowych,
prędkość obrotowa turbiny, czujnik drgań łożyskowania turbiny



Inne czujniki niezbędne do realizacji zadań układu lub zapewnienia jego bezpiecznej i
bezawaryjnej pracy

Automatyka (regulator) hydrozespołu powinna posiadać następujące funkcje:


Jednoimpulsowe uruchamianie i odstawienie hydrozespołu,



Regulacja prędkości kątowej biegu jałowego przez obsługę lub z układu automatycznej
Samoczynne obciążenie hydrozespołu po synchronizacji,



Regulacja obciążenia turbiny w różnych trybach pracy (regulacja mocy, obrotów,
przepływu, poziomu, otwarcia),
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Optymalne sterowanie łopatami wirnika w funkcji otwarcia aparatu kierowniczego i
spadu,



Tryb serwisowy umożliwiający ręczne sterowania łopatami wirnika i aparatu
kierowniczego,



Możliwość włączenia regulatora do nadrzędnego systemu sterowania (łącza MODBUS,
PROFIBUS).

Głównymi elementami regulatora są: siłowniki aparatu kierowniczego, zasilacz hydrauliczny,
hydrauliczne elementy sterujące.
Stacja operatorska zrealizowana w oparciu o komputer klasy PC z zainstalowanym
oprogramowaniem typu SCADA.
Wizualizacja
System SCADA ma umożliwiać m.in.:


SCADA ma być systemem otwartym mającym możliwość wymiany nieograniczonej
liczby zmiennych wizualizowanych i archiwizowanych,



wszystkie elementy wizualizacji (informacje, komunikaty, pozycje menu, raporty) mają
wyświetlać się w języku polskim,



system musi byś skonfigurowany w taki sposób aby awaria jednego z elementów nie
miała wpływu na działanie pozostałych jego elementów,



oprogramowanie SCADA musi posiadać co najmniej: moduł sterowania i wizualizacji,
moduł alarmów, moduł trendów i archiwizacji, moduł raportowania, moduł
komunikacji zapewniający wymianę danych z innymi elementami systemu przy użyciu
różnych protokołów i mediów transmisyjnych,



system musi zapewniać tabelaryczne i graficzne przedstawianie mierzonych
i kontrolowanych wartości i ich archiwizowanie, sygnalizację stanów alarmowych i
ostrzegawczych,



system ma umożliwić ustawianie progów ostrzegawczych i alarmowych dla
poszczególnych

zmiennych,

zadawanie

parametrów

technologicznych,

zdalne

załączanie i wyłączanie urządzeń oraz potwierdzenie/kasowanie awarii urządzeń.


w systemie

należy odwzorować stany poszczególnych urządzeń technologicznych

(praca, awaria, gotowość, odstawienie) oraz rejestrować czasy pracy wszystkich
polecenia wydawane przez operatora powinny pojawiać się w systemie w czasie nie
dłuższym niż 1 sekunda,
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system musi monitorować wszystkie sygnały analogowe wykorzystywane zarówno
w procesie sterowania jak i do celów pomiarowych,



system musi zapewnić dostęp do sterowań i zmiany parametrów procesowych
w zależności od posiadanych uprawnień z punktu dyspozytorskiego,



obsługiwać minimum 250 zmiennych.

Oprogramowanie systemu sterowania powinno umożliwić co najmniej:


utworzenie co najmniej jednego użytkownika z prawami administratora oraz ustaloną z
Inwestorem liczbę użytkowników mogących pracować zgodnie z uprawnieniami
nadanymi przez administratora. Każdy użytkownik powinien posiadać indywidualny
login i hasło (zarówno SCADA jak i panel operatorski),



tworzenie logów zdarzeń i alarmów z dokładnym czasem (zarówno SCADA jak i panel
operatorski),



komunikację z PLC (zarówno SCADA jak i panel operatorski),



dokumentowanie i gromadzenie danych (zarówno SCADA jak i panel operatorski),



wykresy graficzne i tablice przedstawiające aktualne historyczne wielkości zapisanych
parametrów eksploatacyjnych (zarówno SCADA jak i panel operatorski) generowanie,
zapisywanie i przeglądanie alarmów (zarówno SCADA jak i panel operatorski),



generowanie dowolnych raportów uzgodnionych z Inwestorem na etapie rozruchu
bezpośrednio w formacie xls.(SCADA),
Wszystkie wymienione funkcje muszą być łatwo dostępne w głównej stacji

operatorskiej SCADA bez zatrzymywania bieżącej funkcji systemu SCADA.
16.5.8 Montaż kamer do obserwacji zewnętrznej.
Przed przystąpieniem do wykonania robót instalacyjnych należy przeprowadzić wizje
obiektów i ustalić z inspektorem miejsce i sposób zamontowania kamer. Kamery należy
montować zgodnie z wymaganiami określonymi przez Producenta urządzeń. Lokalizacja kamer
powinna być dostosowana do pożądanego zasięgu monitoringu wizyjnego, tak aby żadne
elementy infrastruktury i krajobrazu nie przesłaniały obiektywu. Kamery montować w sposób
trwały do słupów lub konstrukcji wsporczych z wykorzystaniem standardowych uchwytów i
adapterów.

16.5.9 Montaż instalacji alarmu ostrzegawczego
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Przed przystąpieniem do wykonania robót instalacyjnych należy przeprowadzić wizje
obiektów oraz ustalić z przedstawicielem inwestora miejsce montażu czujników, centrali
alarmowej oraz manipulatorów. Urządzenia wchodzące w skład instalacji alarmowej montować
należy zgodnie z wymaganiami określonymi przez Producentów stosowanych rozwiązań.
Lokalizacja czujników powinna być dostosowana do pożądanego pokrycia strefy ochrony
obiektu.
16.5.10Montaż instalacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP)
Przed przystąpieniem do wykonania robót instalacyjnych należy przeprowadzić wizje
obiektów oraz ustalić z przedstawicielem inwestora rodzaj oraz rozmieszczenie systemu
wykrywania i sygnalizacji pożaru. Instalację SAP wykonać wyłącznie za pomocą przewodów
w izolacji niepalnej.

16.6 Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Kontrola
jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podane w pkt. 2.6
niniejszych WWiORB.
Kontrola jakości robót będzie przeprowadzona na bieżąco przez Inspektora Nadzoru, ze
zwróceniem szczególnej uwagi na wykonanie, zgodności z wymogami norm, certyfikatów,
wytycznych wykonania i odbioru.
W trakcie wykonania wykopów pod kable kontroli podlega:
- Zgodność lokalizacji, wymiarów i zabezpieczeń ścian wykopu z dokumentacją
projektową.
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypywanych fundamentów lub kabli .
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić
następujące pomiary:
- Głębokości zakopania kabla,
- Grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- Odległości folii ochronnej od kabla,
- Rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
Podczas wykonywania uziomów należy:
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- Wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki ,
- Sprawdzić stan połączeń spawanych,
- Sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie gruntu.
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy dokonać pomiaru skuteczności ochrony od
porażeń. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporażeniowej.
Po zamontowaniu oświetlenia należy przeprowadzić pomiar natężenia oświetlenia.
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Do pomiarów należy
używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlania
należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a
element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie
podczas pomiaru.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem systemu monitoringu polega na:
- Wizualnym sprawdzenia sposobu i dokładności montażu elementów systemu.
- Sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów i prawidłowości działania
elementów systemu i oprogramowania.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem systemu monitoringu polega na:
- Wizualnym sprawdzenia sposobu i dokładności montażu elementów systemu.
- Sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów i prawidłowości działania
elementów systemu i oprogramowania.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji alarmowej polega na:
- Wizualnym sprawdzenia sposobu i dokładności montażu elementów systemu.
-

Sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów i prawidłowości działania
elementów systemu i oprogramowania, w tym: zadziałania alarmu po wkroczeniu
intruza, przesłaniu zdalnym informacji o zadziałaniu alarmu do przedstawiciela
inwestora, blokadzie drzwi wejściowych.

Kontrola jakości robót związanych z systemem automatyki sterującej oraz systemem
wizualizacji elektrowni polega na:

elementów systemu i oprogramowania.
- Sprawdzeniu awaryjnego zatrzymywania pracy elektrowni (turbina, generator).
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- Sprawdzeniu rozruchu elektrowni po wcześniejszej awarii.

16.7 Obmiar robót budowlanych.
Obmiar powinien spełniać wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót zawarte w pkt. 2.7
niniejszych WWiORB.
Jednostką obmiarową robót elektrycznych jest 1 kpl. wykonanych i zamontowanych
instalacji elektrycznych.
Obmiaru na budowie dokonuje się w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i przy
jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w
dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie będą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

16.8 Odbiór robót budowlanych.
Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
zawarte w pkt. 2.8 niniejszych WWiORB.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków
dotyczących tych robót zawartych w Dokumentacji projektowej.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
–

Wykopy pod kable,

–

Ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

–

Wykonanie uziomów taśmowych.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:


Projektową dokumentację powykonawczą,



Geodezyjną dokumentację powykonawczą



Protokoły pomiarów uziemień, stanu izolacji kabli oraz ochrony przeciwporażeniowej.

16.9 Podstawa płatności.
Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.9 niniejszych

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych.
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Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. słupa oświetleniowego obejmuje odpowiednio:
– Wyznaczenie robót w terenie,
– Dostarczenie materiałów,
– Wykopy lub kable,
– Zasypanie kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru
gruntu,
– Układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną,
– Podłączenie zasilania,
– Sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia,
– Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
– Konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu.

16.10 Przepisy związane.
-

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

-

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 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodów barwami albo cyframi.

-

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

-

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach
niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.

-

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody
pośredniczące.

-

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów
prądu przemiennego.

-

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe

-

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego
(RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.
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-

PN-E-04700:1998 Urządzenia
elektroenergetycznych.

i

Wytyczne

układy

elektryczne

przeprowadzania

po

w

obiektach

montażowych

badań

odbiorczych.
-

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania
i badania.

-

PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

-

PN-90/E-05029

-

PN-89/E-05003.03 Ochrona

Kod do oznaczania barw.
odgromowa

obiektów

budowlanych.

Ochrona

obostrzona.
-

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
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17 WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU.

17.1 Część ogólna.
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45212200-8 – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I
ASFALTOWANIA.
17.1.1 Zakres robót objętych WWiORB.
Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wszelkiego rodzaju roboty związane z
wykonaniem utwardzenia terenu w ramach zadania pn. „Budowa Małej Elektrowni Wodnej
Sromowce III na istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne” a w szczególności:
- Wykonanie zjazdu z drogi publicznej na teren ujęcia w formie utwardzenia terenu
ażurowymi płytami betonowymi i kostką betonową.
- Wykonanie utwardzenia terenu ujęcia ażurowymi płytami betonowymi
- Odtworzenia utwardzenia terenu w pobliżu budynku MEW w formie nawierzchni
asfaltowej i żwirowej.
- Wykonanie utwardzenia w pobliżu budynku MEW z kostki betonowej.
17.1.2 Określenia podstawowe.
Użyte w WWiORB określenia, które zostały wymienione poniżej należy rozumieć
następująco:
- Podbudowa z kruszywa łamanego - jedna lub więcej warstw zagęszczonego
kruszywa, która stanowi warstwę nośną nawierzchni.
- Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych
ze sobą trwale w fazie produkcji.
- Warstwa separacyjna – warstwa piaskowa, stanowiąca przegrodę między podłożem i
podbudową, pełniąca również funkcję odwadniające ciąg.
- Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto
chodnika.
- Betonowa kostka brukowa- kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
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- Krawężnik, obrzeże betonowe - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający
kostkę od terenu gruntu, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem
poprzecznym i długością nie większą niż 1,0m.
- Podsypka cementowo – piaskowa- część nawierzchni z mieszaniny cementu i piasku,
w której osadza się kostkę brukową.
- Ażurowa płyta betonowa – drogowy element żelbetowy, w postaci prostokątnej płyty
z otworami, służący do budowy nawierzchni (zwyczajowo nazwany płytą JOMB).
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w pkt. 2.1.4 niniejszych WWiORB.

17.2 Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania
i składowania podano w pkt. 2.2 niniejszych WWiORB.
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych
lub lepszych od przewidzianych materiałów. Dobór konkretnych rozwiązań materiałowych
spoczywa na Wykonawcy i powinien zostać wykonany na etapie sporządzania Dokumentacji
projektowej oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszcza się
zastosowanie

innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych od

przewidzianych materiałów.
17.2.1 Utwardzenie terenu ażurowymi płytami betonowymi.
Żelbetowe płyty ażurowe (JOMB) o wymiarach 100x75x12,5cm, które powinny
spełniać następujące wymagania:
-

Obciążenie niszczące nie mniejsze niż 9,5 kN,

-

Nasiąkliwość płyt powinna wynosić nie więcej niż 5%.

-

Stopień mrozoodporności min. F150.

-

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych płyt ażurowych jest posiadanie
aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM.

Powierzchnie płyt powinny być pozbawione plam, rys, pęknięć i ubytków betonu.
Krawędzie powinny być równe i proste. Producent prefabrykatów powinien zapewnić w
świadectwie zgodności 5-letnią gwarancję na dostarczone materiały.
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17.2.2 Utwardzenie terenu w formie nawierzchni asfaltowej.
Wymaga się, aby dane warstwy utwardzenia terenu spełniały wymagania 2 Kategorii
Ruchu. Utwardzenie powinno być przystosowane do ruchu pojazdów powyżej 3,5t.
Rozwiązania materiałowe dobrać na podstawie inwentaryzacji utwardzenia istniejącego,
alternatywnie proponuje się następujące rozwiązanie:
 Warstwa ścieralna AC11S (lepiszcze: asfalt drogowy 50/70)
 Warstwa wiążąca AC11W (lepiszcze: asfalt drogowy 50/70)
 Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym : 20cm
Wymagania dotyczące asfaltów drogowych zostały określone w poniższej tabeli:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Właściwości
Penetracja w 25 °C

Metoda badania
0,1
mm
°C
°C

Temperatura pękania
Temperatura zapłonu, nie mniej niż
Zawartość składników
%m/m
rozpuszczalnych, nie mniej niż
Zmiana masy po starzeniu(ubytek
%m/m
lub przyrost), nie więcej niż
Pozostała penetracja po starzeniu,
%
nie mniej niż
Temperatura mięknienia po
%
starzeniu, nie mniej niż
Zawartość parafiny, nie więcej niż
%
Wzrost temp. mięknienia po
°C
starzeniu, nie więcej niż
Temperatura łamliwości Fraassa, nie
°C
więcej niż

Rodzaj asfaltu
50/70

PN-EN 1426

50-70

PN-EN 1427
PN-EN 22592

46-54
230

PN-EN 12592

99

PN-EN 12607-1

0,5

PN-EN 1426

50

PN-EN 1427

48

PN-EN 12606-1

2,2

PN-EN 1427

9

PN- En 12593

-8

Do warstwy ścieralnej betonu asfaltowego należy stosować kruszywo wg PN-EN 13043 i
WT-1. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w tablicach. Do warstwy wiążącej i
wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo wg PN-EN 13043 i WT-1.
Należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-

przez producenta. Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta.
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lepiszcze wartość przyczepności określana wg PN-EN 12697-11, metoda A po 6 h obracania
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Do uszczelniania połączeń technologicznych tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego
samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia
różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni
lub ją ograniczającymi, należy stosować:
a) materiały termoplastyczne, takie jak taśmy asfaltowe, pasty itp. wg norm lub aprobat,
b) emulsję asfaltową wg PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
17.2.3 Utwardzenie terenu w formie nawierzchni żwirowej
Mieszanka żwirowa przeznaczona do wykonania żwirowego utwardzenia terenu powinna
mieć optymalne uziarnienie. Utwardzenie powinno być przystosowane do ruchu pojazdów
powyżej 3,5t. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych
obszaru dobrego uziarnienia. Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno
spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004. Utwardzenie analogiczne do istniejącego
podlegającego rozbiórce. Rozwiązania materiałowe dobrać na podstawie inwentaryzacji
utwardzenia istniejącego, alternatywnie proponuje się następujące rozwiązanie:
 Podbudowa - żwir lub tłuczeń #30-40 mm - grubości 25 cm
 Nawierzchnia – żwir lub grys #5-10 mm - grubości 10 cm
17.2.4 Utwardzenie terenu z kostki betonowej.
Utwardzenie terenu z kostki betonowej w miejscu odtwarzania utwardzenia należy
wykonać z elementów o kształcie i grubości analogicznej do istniejącej. Jako warstwy
utwardzenia terenu należy przyjąć:
 Nawierzchnia - kostka betonowa drobnowymiarowa grubości 80 mm
 Spoiny – piasek drobnoziarnisty
 Podsypka – piaskowo – cementowa grubości min. 30 mm,

 Obrzeża – krawężnik betonowy prefabrykowany:
 150 x 300 mm (wystające)
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 Podbudowa – z kruszywa łamanego #0-31,5 mm gr. min.200 mm
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 120 x 250 mm (wtopione)
Betonowa kostka brukowa zastosowana do wykonania utwardzeń terenu powinna
spełniać poniższe wymagania:
- Grubość kostki betonowej min. 80 mm.
- Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
- Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm.
- Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza
niż 50 MPa (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek).
- Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%.
- Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niż F 50
- Produkowane zgodnie z normą PN-EN 1338
- Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.
17.2.5 Obrzeża betonowe.
Obrzeża wystające w formie krawężnika betonowego prefabrykowanego o wymiarach
150x300mm (wystające) oraz 120x250mm (wtopione) powinny spełniać następujące
wymagania:
- Produkowane zgodnie z normą PN–EN 1340
- Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
- Powierzchnia powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste, wklęśnięcia
nie powinny przekraczać 2 mm.
- Wytrzymałość na zginanie – Klasa 1 oznaczenie „S” – wytrzymałość
charakterystyczna nie mniejsza niż 3,5 MPa.
- Odporność na warunki atmosferyczne Klasa 2 znakowanie „B”
- Nasiąkliwość poniżej 6%
- Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niż F 50
- Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki.
Obrzeża układane na ławach fundamentowych z betonu C16/20 za pośrednictwem
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podsypki piaskowej.
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17.2.6 Kruszywo.
Kruszywo łamane przeznaczone na wykonanie podbudowy ciąg pieszy. Kruszywo o
uziarnieniu 0/31,5 mm powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13242 wobec kruszyw do
mieszanek niezwiązanych w warstwie podbudowy.
Kruszywo do wykonania nawierzchni powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13242,
frakcje kruszywa na nawierzchnię 0/4 oraz 8/14 mm.
17.2.7 Piasek.
Piasek wykorzystany do wykonania warstwy separacyjnej powinien spełniać wymagania
zawarte w normie PNB-11113 dla gatunku 1 i 2 oraz charakteryzować się następującymi
parametrami:
- Skład granulometryczny:
- zawartość ziaren < 0,75 – do 10% masy
- zawartość frakcji > 2 mm – do 10%
- Zanieczyszczenia obce – do 0,2% masy
- Wskaźnik piaskowy większy niż 35%
- Wskaźnik wodoprzepuszczalności >8 m/dobę.
Piasek wykorzystany do podsypki oraz wypełnienia ażurów powinien spełniać wymagania
zawarte w normie PN-EN 13242.
17.2.8

Cement.

Cement stosowany na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 . Cement powinien być
dostarczany w workach i przechowywany zgodnie z postanowieniami BN- 88/6731-08.
17.2.9

Beton.

Do obsadzenia krawężników i innych elementów umocnienia terenu należy stosować beton
klasy C16/20 do wykonania ław pod krawężniki i korytka odwadniające.
17.2.10 Materiały do wykonania odwodnień liniowych
Odwodnienia liniowe należy wykonać z korytek odwadniających, prefabrykowanych z

bramie wjazdowej do budynku elektrowni. Korytka powinny spełniać następujące wymagania:
- Korytka odwadniające z betonu wibroprasowanego.
- Ruszty stalowe ocynkowane.
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betonu wibroprasowanego przykryte stalowym rusztem. Odwodnienie liniowe lekkie do
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- Zgodność z normą EN 1433:2002.
- Szerokość wewnętrzna korytka odwadniającego lekkiego min. 100 mm.
- Wymiary korytka odwodnienia ciężkiego: 150 x 300 mm.
- Klasa obciążeń dla odwodnień lekkich – klasa A15.
- Klasa obciążeń dla odwodnień ciężkich – klasa C250.
- Pozostałe materiały montażowe zgodne z dobranym systemem odwodnienia.
- Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.
17.2.11 Pozostałe materiały.
Pozostałe materiały niezbędne do wykonania niniejszych robót powinny spełniać
wymagania określone w Dokumentacji projektowej oraz niniejszych WWiORB.
17.2.12 Składowanie.
Materiały wykorzystane do wykonania utwardzenia terenu mogą być przechowywane na
otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona,
wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się
składowanie w jednostkach ładunkowych.
Płyty żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym
i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad
drugą.
Piasek i kruszywo należy składować w warunkach zabezpieczających przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania
powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

17.3 Sprzęt.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i WWiORB, zgodnie z założoną
technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 2.3 niniejszych
WWiORB.
W celu realizacji robót będących tematem niniejszej specyfikacji Wykonawca powinien
Do wykonania utwardzenia ażurowymi płytami betonowymi:
- minikoparka,
- żurawie samochodowe
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dysponować następującym sprzętem:
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- szpadle,
- drągi stalowe,
- drobne elektronarzędzia ręczne,
- łaty,
- poziomnice,
- młotki, obcęgi i inne narzędzia montażowe,


Do wykonania utwardzenia w formie nawierzchni asfaltowej:
- wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym,
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych,
- układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej
warstwy,
- skrapiarka,
- walce stalowe gładkie,
- lekka rozsypywarka kruszywa,
- szczotki mechaniczne i inne urządzenia czyszczące,
- samochody samowyładowawcze,
- sprzęt drobny,



Do wykonania utwardzenia w formie nawierzchni żwirowej:
- koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
- spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (brony, kultywatory) do
spulchniania, rozkładania, profilowania oraz wymieszania mieszanki żwirowej
- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej,
wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,
- walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich,
- walców wibracyjnych.
Do wykonania utwardzenia z kostki betonowej:
- wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego,
- szpadle,
- drobne elektronarzędzia ręczne,
- łaty,
- poziomnice,
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- drągi stalowe,
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- młotki, obcęgi i inne narzędzia montażowe,

17.4 Transport.
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne wymagania
dotyczące transportu podane w pkt. 2.4 niniejszych WWiORB.
Materiały i elementy związane z utwardzeniem terenu mogą być przewożone dowolnymi
środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
Piasek i kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi
rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek i kruszywo powinno być zabezpieczone przed
wysypaniem.
Załadunek i rozładunek elementów prefabrykowanych utwardzenia terenu powinien
odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu
dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.

17.5 Warunki wykonania robót budowlanych.
Wykonanie robót będących tematem niniejszych Warunków powinno spełniać ogólne
zasady wykonywania robót podane w pkt. 2.5 niniejszych WWiORB.
17.5.1 Roboty przygotowawcze.
Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć, oznaczyć i oczyścić obszar objęty
utwierdzeniem. Koryto pod nawierzchnię zaleca się wykonywać bezpośrednio przed
rozpoczęciem

robót

nawierzchniowych.

Koryto

powinno

być

wykonane

zgodnie

z wymaganiami zawartymi w rozdziale „Roboty ziemne” niniejszych WWiORB.
Jeżeli po wykonaniu korytowania nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi
natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć ściek przed nadmiernym
zanieczyszczeniem i erozją związaną z czynnikami atmosferycznymi.
Koryto można wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu minikoparek. Po
wykonaniu i oczyszczeniu koryta, należy sprawdzić czy istniejące rzędne profilu koryta
umożliwiają uzyskanie projektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne koryta przed

powinien dowieźć dodatkowy grunt, o odpowiednich parametrach, w ilości koniecznej do
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profilowaniem były o co najmniej 2-3 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli
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uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika
zagęszczenia wymaganego Dokumentacją projektową.
17.5.2 Wykonanie utwardzenia terenu ażurowymi płytami betonowymi.
Na wyprofilowanej powierzchni dna koryta należy ułożyć min. 2 cm warstwę podsypki
piaskowej. Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych może odbywać się bezpośrednio ze
środków transportowych lub z miejsca składowania, zwykle z pomocą żurawi samochodowych
lub samojezdnych. Do podnoszenia płyt żurawiem mogą służyć zawiesia czterohakowe.
Można stosować też ręczne układanie płyt o mniejszych wymiarach, przy pomocy
pochylni ze środka transportowego, po której płyty zsuwane są bezpośrednio na miejsce ułożenia
nawierzchni. Ten typ montażu wymaga zaostrzonych wymogów bezpieczeństwa pracy.
Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podsypki
piaskowej. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie
więcej niż 8 mm.
Ułożoną nawierzchnię należy ubić przy pomocy wibratorów płytowych, tak aby rzędne
po zagęszczeniu pokrywały się z docelowymi rzędnymi projektowymi. Do ubijania ułożonego
nawierzchni z płyt ażurowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego
dla ochrony płyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić ażury piaskiem przeznaczonym do wypełnienia i
zamieść nawierzchnię.
17.5.3 Wykonanie utwardzenia terenu w formie nawierzchni asfaltowej.
Projektowanie mieszanki asfaltowe
Przed

przystąpieniem

do

robót

Wykonawca

dostarczy

Inspektorowi

Nadzoru

Inwestorskiego do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S,
AC11W).
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn
i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej
mieszanki). Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.
Przygotowanie podłoża
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także wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do
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Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod
warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
- ustabilizowane i nośne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
- wyprofilowane, równe i bez kolein
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy
przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2.
Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego próby technologicznej, która
ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym
celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą i w cyklu automatycznym produkować
mieszankę zamieść nawierzchnię
Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa niż 0°C. Nie dopuszcza się
układania mieszanki podczas silnego wiatru (V> 16 m/s). W wypadku stosowania mieszanek
mineralno-asfaltowych z dodatkami obniżającymi temperaturę wytworzenia i wbudowania
należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. Mieszanka powinna być
wbudowywana rozkładarką wyposażoną w automatyczny układ sterowania grubością warstwy
i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla
sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Grubość wykonanej warstwy powinna być
sprawdzana co 25 m, w co najmniej 3 miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy
wałowane powinny być równomiernie, zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw
betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji
lub walce ogumione.
17.5.4 Wykonanie utwardzenia terenu w formie nawierzchni żwirowej.
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy
użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej

gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od
krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku
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jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej
krawędzi.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w
dokumentacji projektowej, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.
Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od
wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną
ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub
powietrzny). Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej.
17.5.5 Wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej.
W przygotowanym korycie należy ułożyć i zagęścić 20 cm warstwą piasku pełniącą
funkcję warstwy odsączającej. Bezpośrednio na warstwę odsączającą należy ułożyć i zagęścić
15 cm warstwę z podbudowy z kruszywa łamanego. Rozścieloną podsypkę należy wyrównać
ściśle do profilu a jej grubość powinna być wynosić 5 mm.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych stosuje się
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznych kształtek.
Krawężniki należy układać na ławie z betonu C16/20 ułożonej na podbudowie piaskowocementowej.
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek nie wolno używać walca. Po ubiciu
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.

17.5.6 Osadzenie obrzeży betonowych i elementów odwodnienia terenu
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Do obramowania utwardzanych nawierzchni można stosować krawężniki betonowe,
zgodne z Dokumentacją Projektową lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Krawężniki należy układać na podbudowie piaskowo-cementowej gr. 50 mm
ułożonej na ławie z betonu C16/20.
Prefabrykowane elementy liniowego odwodnienia terenu należy posadowić na ławie z
betonu C16/20 ułożonej na podbudowie piaskowo-cementowej gr. 50 mm.
liniowe należy wbudować tak,

Odwodnienie

aby istniała możliwość bezpośredniego wprowadzenia rur

spustowych, a tym samym, aby odwodnienie mogło przejmować i odprowadzać wody
deszczowe z połaci dachu.

17.6 Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Kontrola
jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podane w pkt. 2.6
niniejszych WWiORB.
W ramach kontroli wykonania utwardzenia terenu należy dokonać następujących badań:
 Badanie podłoża – Przed rozpoczęciem układania płyt należy sprawdzić czy
korytowanie jest wytyczone i wyprofilowane zgodnie z Dokumentacją projektową oraz
czy na przygotowanej powierzchni nie występują lokalne przegłębienia oraz garby.
Weryfikacji podlegają również rzędne dna korytowania oraz grubość podsypki
piaskowej.
 Badanie ułożenia ażurowych płyt betonowych – Badanie polega na sprawdzeniu
prawidłowości ułożenia płyt poprzez dokonanie oceny wizualnej na całej powierzchni
utwardzenia. W trakcie oceny wizualnej szczególną uwagę należy zwrócić na
możliwość wystąpienia klawiszowania płyt, w wątpliwych przypadkach należy przy
pomocy łaty sprawdzić czy klawiszowanie nie przekracza wartości dopuszczalnych.
W ramach oceny wizualnej należy również ocenić jakość wypełnienia piaskiem
ażurów.
 Badanie wykonania nawierzchni asfaltowych – Badanie polega na sprawdzeniu
prawidłowości wykonania nawierzchni asfaltowych poprzez dokonanie oceny wizualnej

 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
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 ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
 wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
 pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
 pomiar równości warstwy asfaltowej,
 pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
 ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
 ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
Dodatkowo badaniu podlega sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość
wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede
wszystkim cienkich 15 %
 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz
zawartością wolnych przestrzeni, nie może być mniejsza niż 98%
 Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, nie może
wykroczyć poza wartości dopuszczalne więcej niż 1,5 %(v/v)
 Szerokość nawierzchni, nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż ±5 cm.
 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w
punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne powinny być
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
 Badanie wykonania nawierzchni żwirowej –

Badanie polega na sprawdzeniu

prawidłowości ułożenia płyt poprzez dokonanie oceny wizualnej na całej powierzchni
utwardzenia.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji.
Dodatkowo badaniu podlega sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
 Równość poprzeczna - mierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie powinny przekraczać ± 0,5 %. Badanie co 100 m.

w punktach głównych łuków poziomych
 Grubość warstw sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie
szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie
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powinny przekraczać ± 1 cm. Badanie co 100 m. Pozostałe cechy geometryczne
nawierzchni

żwirowej

będą

sprawdzone

równocześnie

z

jezdnią

drogi

(ukształtowanie w planie, rzędne wysokościowe, równość podłużna)
 Kontrolę zagęszczenia można wykonać dowolną metodą. Badanie należy wykonać
1 raz na 300 m2 .
 Badanie ułożenia utwardzenia z kostki betonowej – Badanie polega na sprawdzeniu
prawidłowości ułożenia kostki betonowej poprzez dokonanie oceny wizualnej na całej
utwardzonej powierzchni. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową,
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowość przygotowania podłoży,
- prawidłowość ułożenia i zagęszczenia warstwy odsączającej i podbudowy z
kruszywa,
- prawidłowość wykonania spadków nawierzchni
- prawidłowości wykonania i ułożenia podsypki,
- grubości warstw,
- prawidłowości wykonania chodnika z kostek brukowych,
- prawidłowe wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
- prawidłowości ubijania
- pomierzenia szerokości spoin,
- prawidłowości wypełnienia spoin.

17.7 Obmiar robót budowlanych.
Obmiar powinien spełniać wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót zawarte w pkt. 2.7
niniejszych WWiORB.
Jednostką obmiarową utwardzenia terenu jest 1 m2 utwardzonej powierzchni dla danego
typu utwardzenia. Jednostka obmiarową liniowych elementów utwardzenia (obrzeży
i elementów odwodnienia) jest 1 mb.

17.8 Odbiór robót budowlanych.
Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

inwestorskiego w Dzienniku budowy zakończenia robót związanych z wykonaniem ogrodzenia
terenu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w Dokumentacji projektowej.
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17.9 Podstawa płatności.
Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.9 niniejszych
WWiORB.
Ceny jednostkowe wykonania utwardzenia terenu powinny uwzględniać wykonanie robót
podstawowych i wszystkich prac towarzyszących. Podstawą płatności za wykonanie
ogrodzenia terenu jest wykonanie 1 m2 utwardzenia każdego rodzaju utwardzenia. Cena
jednostkowa obejmuje:
- Przygotowanie stanowiska roboczego wraz z dostarczenie materiałów i sprzętu,
- Wykonanie utwardzenia terenu każdego rodzaju,
- Wykonanie obrzeży betonowych oraz odwodnień liniowych,
- Montaż i ustawienie słupków,
- Montaż ogrodzenia, bram i furtek wraz z regulacją,
- Pozostałe, nie wymienione prace i roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotowych robót.

17.10 Przepisy związane.
- PN-B.11111 – Kruszywa mineralne.
- BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
- BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
- BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
- PN-B-06250 - Beton zwykły.
- PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku.
- PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki.
- PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie,
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- PN-EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu.
- PN-EN 12697-11 - Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy
kruszywem i asfaltem.
- PN-EN 13808 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych.
- PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań.
- PN–EN 1340 - Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań.
- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
– Piasek.
- BN- 88/6731-08 - Cement – Transport i przechowywanie.
- EN 1433:2002 - Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego -Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności.
- PN-B-04481 - Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu.
- PN-EN 12697-13 - Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 13: Pomiar temperatury.
- PN-EN 12697-36 - Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni
asfaltowych.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
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18 WYKONANIE OGRODZENIA TERENU.

18.1 Część ogólna
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45340000-6 – WZNOSZENIE OGRODZEŃ.
18.1.1 Zakres robót objętych WWiORB.
Zakres

niniejszych

WWiORB

obejmuje

wszelkiego

rodzaju

roboty

związane

z wykonaniem ogrodzenia terenu w ramach zadania pn. „Budowa Małej Elektrowni Wodnej
Sromowce III na istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne” a w szczególności:
–

Osadzenie słupków ogrodzeniowych,

–

Wykonanie ogrodzenia z paneli kratowych,

–

Montaż dwuskrzydłowej bramy wjazdowej i furtki,

18.1.2 Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w pkt. 2.1.4 niniejszej WWiORB.

18.2 Materiały.
Ogólne

wymagania

dotyczące

materiałów,

źródeł

pozyskania,

przechowywania

i składowania podano w pkt. 2.2 niniejszych WWiORB.
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub
lepszych od przewidzianych materiałów. Dobór konkretnych rozwiązań materiałowych
spoczywa na Wykonawcy i powinien zostać wykonany na etapie sporządzania Dokumentacji
projektowej oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszcza się
zastosowanie

innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych od

przewidzianych materiałów
18.2.1 Elementy ogrodzeniowe.
Bramy dwuskrzydłowe rozwierane i furtka ogrodzeniowa:
 Wypełnienie skrzydła – panel kratowy z przetłoczeniami
 Średnica drutu pionowego – 5 mm
 Wymiar oczek prostych – 50 x 200 mm
 Baza słupków – beton C16/20 o wymiarach 80,0 x 80,0 cm i Ø 50cm min. 1,0 m p.p.t.
 Bramy i furtki zamykane na klucz
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 Średnic drutu poziomego – 5 mm

Strona



WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZAMÓWIENIA:
„BUDOWA MEW SROMOWCE III NA ISTNIEJĄCYM PIĘTRZENIU SROMOWCE WYŻNE”



Słupki stalowe:
 Przekrój 60 x 40 mm,
 Fundament – 30 x 30 x 40 cm min. 1,0 m p.p.t.
 Baza słupków – beton C16/20, łącznik prosty – 22,0 x 16,5 cm; łącznik narożny – 22,0
x 22,0 cm.



Panele kratowe:
 Średnic drutu poziomego – 5 mm
 Średnica drutu pionowego – 5 mm
 Wymiar oczek prostych – 50 x 200 mm
 Wymiar oczek małych – 50 x 50 mm



Strefa cokołowa – elementy betonowe prefabrykowane z betonu C16/20 na podsypce
piaskowej min. 10 cm.

18.2.2 Pozostałe materiały.
Pozostałe materiały niezbędne do wykonania niniejszych robót powinny spełniać
wymagania określone w Dokumentacji projektowej oraz niniejszych WWiORB.
18.2.3 Składowanie.
Składowanie materiałów do wykonania ogrodzenia, takich jak słupki, siatki, panele,
bramy i furtki powinno się odbywać, na suchej równej powierzchni, zabezpieczonej przed
wpływem czynnik atmosferycznych, najlepiej w zamkniętym magazynie.

18.3 Sprzęt.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i WWiORB, zgodnie z założoną
technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 2.3 niniejszych
WWiORB.
W celu realizacji robót będących tematem

niniejszych WWiORB Wykonawca

powinien dysponować następującym sprzętem:
- szpadle,
- drągi stalowe,

- ew. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod słupki.
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- drobne elektronarzędzia ręczne,
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18.4 Transport.
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne wymagania
dotyczące transportu podane w pkt. 2.4 niniejszych WWiORB.
Materiały i elementy związane z ogrodzeniem terenu mogą być przewożone dowolnymi
środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.

18.5 Warunki wykonania robót budowlanych.
Wykonanie robót będących tematem niniejszych Warunków powinno spełniać ogólne
zasady wykonywania robót podane w pkt. 2.5 niniejszych WWiORB.
- Przed wykonaniem robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie
na podstawie Dokumentacji projektowej lub wskazań Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
- Otwory pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od
wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m.
- Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w
linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości.
- Montaż paneli do słupków należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Panele na
słupkach za pomocą łączników oraz śrub zabezpieczających.
- W zakres montażu wchodzi regulacja skrzydeł bram i furtek zapewniająca im
prawidłowe działanie.

18.6 Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Kontrola
jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podane w pkt. 2.6
niniejszych WWiORB.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- zgodność wykonania ogrodzenia z Dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

- poprawność ustawienia słupków, konstrukcji, zakotwień,
- prostoliniowość ogrodzenia,
- poprawność montażu i regulacji bram i furtek.
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- poprawność wykonania fundamentów,
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- prawidłowość wykonania dołów,

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZAMÓWIENIA:
„BUDOWA MEW SROMOWCE III NA ISTNIEJĄCYM PIĘTRZENIU SROMOWCE WYŻNE”

18.7 Obmiar robót budowlanych.
Obmiar powinien spełniać wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót zawarte w pkt. 2.7
niniejszych WWiORB.
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonywaniem ogrodzenia jest 1 mb.
wykonanego ogrodzenia. Jednostką obmiarową robót montażu bram i furtek jest 1 kpl.

18.8 Odbiór robót budowlanych.
Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
zawarte w pkt. 2.8 niniejszych WWiORB.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w Dzienniku budowy zakończenia robót związanych z wykonaniem ogrodzenia
terenu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w Dokumentacji projektowej.

18.9 Podstawa płatności
Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.9 niniejszych
WWiORB.
Ceny jednostkowe wykonania ogrodzenia terenu powinny uwzględniać wykonanie robót
podstawowych i wszystkich prac towarzyszących. Podstawą płatności za wykonanie
ogrodzenia terenu jest wykonanie 1 mb ogrodzenia. Cena jednostkowa obejmuje:
- Przygotowanie stanowiska roboczego wraz z dostarczenie materiałów i sprzętu,
- Wykonanie fundamentów pod słupki,
- Montaż i ustawienie słupków,
- Montaż ogrodzenia, bram i furtek wraz z regulacją,
- Pozostałe, nie wymienione prace i roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotowych robót.

18.10 Przepisy związane.
- PN-88/B-06250 - Beton zwykły.
- PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
- BN-83/5032-02 - Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe.
- PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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- PN-M-82054 (PN-/M82054) - Śruby, wkręty i nakrętki.
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Wymagania podstawowe.

