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Kod  CPV 45262350-9

1.3.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem podbicia fundamentów ściany południowej wschodniej.

1.3.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegółowa specyfikacja techniczna ( SST) jest stosowana  jako dokument przetargowy, 
kontraktowy i  pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót dla zadania pn.”Remont budynku 
komunalnego  w Białej, ul. Plac Zamkowy 3”.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie iniekcji  żywicą systemem URETEK DEEP 
INJECTIONS  .

1.3.4. MATERIAŁY
Żywice dwuskładnikowe – stosowane do iniekcji składają się z materiałów, których ciśnienie 
powstałe podczas tworzenia się żywicy jest zależne od warunków otoczenia  iniekcji, stąd można 
je scharakteryzować napięciem granicznym przekraczającym 500kPa (50t.m2) wytrzymałość 
nacisku w zależności od oddziaływającego oporu. Ciśnienie stosowane podczas iniekcji, przez 
które żywica trafia w grunt wynosi kilka bar, dzięki któremu można ominąć dalsze narażenie 
elementów konstrukcji przeznaczonych do wzmocnienia. Związanie się żywic następuje w 
krótkim czasie (15 minut),i kiedy reakcja się zakończy, osiągają ostateczną nośność i gęstość 
objętości. Żywica nie zmienia się znacząco w przypadku stosowania przy obecności wody. Zaletą  
technologii Uretek jest szybkie wykonanie w trakcie użytkowania obiektu. Nie wykonuje się 
rozbiórek ani odkrywek. 
 
1.3.5. SPRZĘT
Sonda,  węże iniekcyjne, wiertarki.

1.3.6. TRANSPORT
Samochód dostawczy, na placu budowy ręczny. 
Przy przewozie środkami transportowymi należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
transporcie drogowym. 

1.3.7. WYKONANIE ROBÓT

Wrzesień 2013



Wykonanie podbicia fundamentów w technologii URETEK DEEP INJECTIONS polega na  
zagęszczeniu głębszych warstw podłoża. Proces ten może zostać przeprowadzony zarówno 
bezpośrednio pod powierzchnią obiektu, jak i na głębokości do 7 metrów. Po iniekcji w podłoże 
należy wstrzyknąć  żywicę, która  przemieści się  we wszystkich kierunkach. W celu zaplanowania 
iniekcji – aby precyzyjnie określić strefy iniekcji, należy wykonać dynamiczny pomiar gęstości 
podłoża. Należy nawiercić otwory w odstępach 1-2 metrów, które w żaden sposób nie osłabią 
konstrukcji, ponieważ w większości przypadków ich średnica nie przekracza 16-40 mm. Iniekcja 
wykonywana jest poprzez cienkie węże, osobno dla każdej warstwy aż do planowanej głębokości. 
Cała technologia stanowi system zamknięty. Specjalnie opracowane żywice URETEK 
charakteryzują się dużymi zdolnościami zagęszczającymi. Doskonale dostosowują się do 
otaczających warunków. Żywice są wodoodporne, nie absorbują wody i nie zmniejszają swojej 
objętości w wyniku działania składników zawartych w podłożu. Metoda URETEK DEEP 
INJECTIONS może być stosowana dla każdego rodzaju fundamentów i budynków. 

1.3.8. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. ST – 00 “Warunki Ogólne” pkt. 1.1.7. 
Poszczególne etapy wykonania prac związanych z podbiciem fundamentów  powinny być 
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

1.3.9. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. ST – 00 “Warunki Ogólne”. 
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa związaną z podbiciem robót jest 1 mb, ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzanych w 
naturze.

1.3.10. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano  w części pt. ST – 00 “Warunki Ogólne”. 
Poszczególne etapy robót podbicia fundamentów powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
dokumentacji powykonawczej po zgłoszeniu ich  przez Wykonawcę robót.
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez 
Inspektora Nadzoru.

1.3.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.1.10 
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Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy mb wykonania robót wpisanych do 
dziennika budowy i książki obmiaru według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i 
przyjętych przez Zamawiającego

1.3.12. PRZEPISY ZWIĄZANE

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane/ z późn. zm./ 
Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dz.U.03.120.1126 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

-Ogólna Specyfikacja Techniczna
-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
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