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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane materiały (wyroby) z podaniem producenta, marki, znaku 
towarowego w SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub 
standardów jakościowych – jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień  
publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów 
i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej 
jakości niż opisane w Załączniku. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku 
do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku 
Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne i użytkowe, 
wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, 
oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 

1. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI ŚCIAN OPOROWYCH, RAMPY WJAZDOWEJ I BALUSTRADY STROPU OD STRONY 

POŁUDNIOWEJ NAD PRZEJAZDEM POŁUDNIOWYM. 

 
Do charakterystyki wykorzystano: „Opinia techniczna Nr: 22/2015. Analiza przyczyn powstania zarysowań 
i spękań w usytuowanych od strony południowej ścianach oporowych, rampie wjazdowej i balustradach 
żelbetowych w Hali Widowiskowo-Sportowej „TAURON Kraków Arena”. Polski Związek Inżynierów i 
Techników Budownictwa Oddział Małopolski w Krakowie, Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia 
Budowlanego.  Zespół Autorski: dr inż. Marian Płachecki -  rzeczoznawca budowlany, dr inż. Krzysztof 
Koziński. Kraków, czerwiec 2015r. Rysunki i tekst zaczerpnięte z w/w opracowania) 

 
1.1. Charakterystyka konstrukcji ścian oporowych 
Wjazd do hali od strony południowej oddzielony jest ścianami oporowymi, usytuowanymi z lewej 
(zachodniej) i prawej (wschodniej) strony wjazdu. W ścianach oporowych zastosowano beton mostowy, 
spełniający wymagania klasy wytrzymałości C45/55, zbrojony stalą AIII-N RB-500W, z otuliną zbrojenia 
płyt fundamentowych o grubości równej 5 cm i ścian pionowych grubości 3 cm. Powierzchnia ściany 
malowana jest natryskowo środkiem gruntującym do gruntowania podłoża pod wyprawę tynkarską 
o nazwie handlowej FRANCESCO GUARDI COLLEZIONE i wyprawą z akrylowej masy tynkarskiej o nazwie 
handlowej „TYNK KWARCOWY FRANCESCO GUARDI COLLEZIONE KAM/006”; ściany poniżej poziomu 
gruntu i płyty fundamentowe zostały zabezpieczone materiałem izolacyjnym firmy Dysperbit. Od strony 
hali, do ściany przylega u jej podstawy nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej.  
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Ściana oporowa, znajdująca się z prawej strony (wschodniej), podzielona jest na sześć segmentów 
dylatacyjnych (Rysunek nr 1):  
-segment 3 o dług. ok. 14,13 m i zmiennej wysokości - od poziomu + 0.96 m do + 2.38 m - 1 szt.,  
-segment 2 o dług. ok. 16,28 m i zmiennej wysokości - od poziomu + 2.38 m do + 4.67 m - 1 szt.,  
-segment 1 o dług. ok. 19,96 m i stałej wysokości - poziom +4.67m - 2 sztuki,  
-segment 1a o dług. ok. 9,98 m i stałej wysokości - poziom +4.67m - 1 szt.,  
-segment 1b o dług. ok. 9,97 m i stałej wysokości - poziom +4.67m - 1 szt.. 
Ściana oporowa, usytuowana z lewej strony (wschodniej) wjazdu, podzielona jest na cztery segmenty 
dylatacyjne:  
- segment 3 o wymiarach jak wyżej - 1 szt.,  
- segment 2 o wymiarach jak wyżej - 1 szt.,  
- segment 1 o wymiarach jak wyżej - 1 szt.,  
-segment 1 o wymiarach jak wyżej, o długości ok. 18,49 m - 1 szt. 

 
Ostatni segment ściany oporowej, znajdujący się z lewej strony wjazdu (segment 1 dług. 18,49 m), 
połączony jest ze ścianą rampy wjazdowej oddylatowanym fragmentem ściany o dług. ok. 10 m. Ten 
odcinek ściany utwierdzony jest w płycie dennej rampy wjazdowej. 
Wszystkie segmenty ścian oporowych wykonane są w formie ściany kątowej, której płyta fundamentowe 
jest grubości 60 cm, a ściana pionowa ma grubość 30 cm. Płyta fundamentowa zakończona jest ostrogą o 
wymiarach 45x50 cm. Segmenty ścian oporowych (za wyjątkiem segmentów nr 3) na końcach (przy 
dylatacji) mają wykształcone żebra grubości 30 cm. Wysokość żebra (liczona od góry płyty 
fundamentowej) wynosi 151,5 cm w miejscu, gdzie ściana sięga do poziomu +2.38 m oraz 318 cm dla 
ścian, których korona jest na poziomie +4,67 m.  

Rysunek nr 1. Podział ścian oporowych wjazdu południowego 
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Na Rysunku nr 2 pokazano przekroje przez poszczególne segmenty ścian oporowych. 

 

 

 
 

 
W ścianach oporowych widoczne są rysy pionowe sięgające od płyty fundamentowej, (widoczne od 
poziomu terenu do korony ściany, z obu stron ściany. Zarysowania występują we wszystkich segmentach 
dylatacyjnych, ich rozstaw wynosi od ok. 3,0 m do ok. 5,0 m, a rozwartość rys waha się w przedziale ok. 
0,1 mm do 0,4 mm. W ścianie oporowej, znajdującej się z prawej strony wjazdu, w miejscu powstałych 
zarysować (w niektórych rysach), widoczne są w dolnej części przecieki wody gruntowej. 
Na Rysunku 3. i Rysunku 4. zaznaczono układ rys na ścianach oporowych od strony obiektu.  
 

Rysunek 2. Przekroje przez poszczególne segmenty ścian oporowych 
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Rysunek 3. Układ rys na ścianie oporowej lewa (zachodnia)  (widok od strony obiektu) 
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1.2 Charakterystyka konstrukcji rampy wjazdowej 
Rampa wjazdowa została podzielona na cztery segmenty dylatacyjne o długości od około 18,41 m do 
22,60 m (Rys. 3.1 i 3.3). Ściany pionowe rampy grubości 30 cm posadowiono na płycie fundamentowej 
grubości 60 cm. Ściany mają w przybliżeniu liniowo zmienną wysokość. W dolnej części rampy sięgają do 
poziomu +1.27 m, a w górnej do poziomu + 5.34 m. Pomiędzy ścianami pionowymi (około 217 cm poniżej 
korony ścian) została wykonana żelbetowa płyta wjazdowa grubości 15 cm, połączona szyną Comax HBT 
150 12/15 ze ścianami pionowymi. Na płycie wjazdowej znajdują się warstwy drogowe o grubości około 
107 cm. Ściany pionowe rampy wjazdowej zbrojone są obustronnie siatką z prętów #16 co 15 cm. Dwa 
najwyżej usytuowane poziome pręty # 16 (zbrojenie poziome korony ścian) znajdują się w odległości 
około 10-12 cm do korony ściany. Powierzchnia ściany malowana jest natryskowo środkiem gruntującym 
do gruntowania podłoża pod wyprawę tynkarską o nazwie handlowej FRANCESCO GUARDI COLLEZIONE 
i wyprawą z akrylowej masy tynkarskiej o nazwie handlowej „TYNK KWARCOWY FRANCESCO GUARDI 
COLLEZIONE KAM/006”.  
Na koronie ścian rampy wjazdowej widoczne są zarysowania (prostopadłe do ściany) obejmujące całą 
grubość ściany. Rozstaw tych rys jest bardzo zróżnicowany, a ich rozwartość jest niewielka około 0.05 mm-
0.15 mm. W ścianach rampy wjazdowej występuje kilka rys o większym zasięgu - obejmujących koronę 
ściany i sięgających w dół na niejednakowy poziom.   

Rysunek 4. Układ rys na ścianie oporowej prawa (wschodnia)  (widok od strony obiektu) 
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(obmiar) 
Przebieg rys po obu stronach ściany zewnętrznej (na łuku zewnętrznym): 

- wszystkie znajdują się na powierzchni korony (30cm) – 42 szt. (L1=12,6mb),  
- kończące się do 15cm poniżej korony z obu stron – 20 szt. (L2= 20x2x15cm= 6,0mb),    
(powierzchnia od strony jezdni) 
- kończące się na górnej linii oprawy oświetlenia (30cm od korony) – 8 szt. (L3=2,4mb);  
- pomiędzy oprawami większość kończy się 80cm powyżej poziomu nawierzchni (40cm) – 9 szt. 

(L4=3,60mb) 
(powierzchnia elewacji) 
- kończące się na różnych poziomach 80cm-170cm poniżej korony, w przedłużeniu rysy pomiędzy 

oprawami – 9 szt. (L5=13,40mb) 

 
1.3 Charakterystyka balustrady przy stropie od strony południowej nad przejazdem południowym 
Balustrada stropu od strony południowej nad przejazdem południowym. Geometrię przedmiotowej 
balustrady żelbetowej przedstawiono na rys. 3.5. Grubość jej wynosi 30 cm, a wysokość od górnej 
powierzchni płyty stropowej jest równa 144.5 cm. Pionowe zbrojenie balustrady stanowią pręty #10 co 15 
cm, a poziome # 8 co 20 cm - zbrojenie to usytuowane jest z obu stron ściany. Powierzchnia ściany 
malowana jest natryskowo środkiem gruntującym do gruntowania podłoża pod wyprawę tynkarską 
o nazwie handlowej FRANCESCO GUARDI COLLEZIONE i wyprawą z akrylowej masy tynkarskiej o nazwie 
handlowej „TYNK KWARCOWY FRANCESCO GUARDI COLLEZIONE KAM/006”. 
Na koronie balustrady żelbetowej widoczne są zarysowania (prostopadłe do ściany) obejmujące całą 
grubość ściany (analogiczne jak na ścianach rampy) i sięgające w dół na głębokość około 10-30 cm. 
W balustradzie jest również znaczna ilość rys obejmujących całą wysokość balustrady; rysy na koronie 
balustrad w kilku miejscach mają rozwartość wynoszącą nawet około 0.8 mm. 
 
(obmiar) 
Przebieg rys po stronie wewnętrznej (od strony nawierzchni): 

- wszystkie znajdują się na powierzchni korony (30cm) – 35 szt. (L11=10,5mb),  
- kończące się na górnej linii oprawy oświetlenia (25cm od korony) – 9 szt. (L12=2,4mb),  
- pomiędzy oprawami na całej wysokości od strony nawierzchni (110cm) – 20 szt. (L13=22,0mb), 
- kończące się na poziomie 15cm (2x), 20cm, 30cm, 50cm poniżej korony – 5 szt. (L14=1,3mb), 

Przebieg rys po stronie zewnętrznej: 
- na elewacji balustrady (144cm) – 25 szt. (L15=36,0mb), 
- od korony do poziomu: 70cm, 50cm, 20cm, 15cm (3) – 7szt. (L16=1,9mb), 
- na elewacji o przebiegu nieregularnym (160cm) – 1 szt. (L17=1,6mb), 

Rysunek 5. Przekrój poprzeczny przez rampę 
Rysunek 6. Szczegół balustrady przy stropie przejazdu 
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- wysięki krystaliczne z rys na różnej wysokości o długościach: 60cm (3x), 40cm (1x) – 4szt. (L18=2,2mb). 

2. ZAKRES ROBÓT 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zamknięciu rys i pęknięć w 
żelbetowych elementach zewnętrznych konstrukcji obiektu „TAURON Arena Kraków”, t.j.: 
- technologia robót. Iniekcje ciśnieniowe i bezciśnieniowe uszczelnienie rys i pęknięć w ścianach 

oporowych, ścianach rampy wjazdowej, balustradach stropu od strony południowej nad przejazdem 
południowym we wskazanych miejscach i z zastosowaniem iniekcji ciśnieniowej lub/i (bezciśnieniowej) 
wypełnienia rys materiałem trwale-elastycznym, oraz niezbędnego zakresu prac towarzyszących, t.j:   

- technologia robót. Rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z wibroprasowanej kostki betonowej wraz 
z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych podbudowy, 

- technologia robót. Odtworzenie powierzchni malarskiej. 
 
2.1. Technologia robót. Iniekcje ciśnieniowe, bezciśnieniowe uszczelnienie rys i pęknięć.  
Przyjęte zostały różne technologie naprawy rys i pęknięć w zależności od zagłębienia elementu 
betonowego,  stanu rysy. Technologia dla:  
ściany oporowe na wjeździe południowym (ściana wschodnia i zachodnia) 

- ciśnieniowe iniektowania rys i pęknięć – od strony jezdni, na wysokości ściany od płyty 
fundamentowej do poziomu 120 cm poniżej korony ściany, 

- bezciśnieniowe uszczelnienie rys i pęknięć – obustronnie po obu stronach ściany i na szerokości 
ściany w koronie, na wysokości od poziomu 120cm do krawędzi korony (część ponad teren na całym 
obwodzie rysy i pęknięcia), 

balustrady stropu od strony południowej nad przejazdem południowym,  
- bezciśnieniowe uszczelnieni rys i pęknięć – obustronnie po obu stronach ściany i na szerokości ściany 

w koronie, na wysokości od poziomu nawierzchni z wibroprasowanej kostki betonowej (110cm) do 
poziomu 144 cm poniżej korony (część ponad nawierzchnię (110cm), szerokość balustrady (30cm), do 
poziomu 144cm poniżej korony), 

konstrukcja rampy wjazdowej 
- bezciśnieniowe uszczelnieni rys i pęknięć – obustronnie po obu stronach ściany i na szerokości ściany 

w koronie.  
 
2.1.1 Technologia robót. Iniekcje ciśnieniowe dla uszczelnienia rys i pęknięć (ściany oporowe).  

(wyroby do ciśnieniowej iniekcji uszczelniającej rysy i pęknięcia)  
Ze względu na zaobserwowany obecny stan rys w ścianach  oporowych, do wypełnienia rys i pęknięć należy 
stosować tzw.  gotowe i konfekcjonowane iniekty poliuretanowe, przeznaczone do rys suchych, wilgotnych, 
mokrych - przeciekających (rysy suche – brak wody w rysie lub na jej ściankach; wykluczone jest 
przemieszczanie się wody w rysie w czasie iniekcji i utwardzania wyrobu iniekcyjnego; rysy wilgotne – brak 
wody w rysie, obecność wody na ściankach bocznych rysy, jednakże bez warstwy wody na powierzchni 
ścianek; rysy mokre  (przesączająca się woda) – obecność kropel wody na powierzchni rysy; rysy przeciekające 
(woda pod ciśnieniem) – woda płynąca przez rysę). 
Zadaniem iniekcji jest uszczelnienie rys i pęknięć, materiałem trwałoplastycznym, elastycznym (możliwość 
nieznacznych przemieszczeń konstrukcji w rysach i pęknięciach). 
Wyrobami do użycia mogą być wskazane lub inne, o podobnych właściwościach: np. żywica poliuretanowa do 
trwałych uszczelnień SIKA INJECTION 201CE (rysy suche lub wilgotne)  i SIKA INJECTION 101RC + SIKA 
INJECTION 201CE (rysy mokre – przeciekające) 
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 (wymagania)  
Materiały iniekcyjne powinny posiadać dokument dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie i być 
nieprzeterminowanej przydatności do stosowania. 
Ze względu na różny stan rysy (w górnych częściach stan suchy lub wilgotny, w dolnych przesączanie wody lub 
woda pod ciśnieniem) należy stosować różne iniekty odpowiadające stanowi rysy. 
Pakery iniekcyjne powinny gwarantować szczelność ich osadzenia w konstrukcji naprawianego elementu przy 
ciśnieniu wtłaczanego iniektu, wynoszącym nie mniej niż wartość przewidywanego ciśnienia  iniekcyjnego. Po 
zaaplikowaniu iniektu i osiągnięciu wymaganych właściwości, pakery należy odciąć (odkleić), a miejsca po nich 
zaprawić zaprawą naprawczą do betonu do powierzchni lica ściany.  
Nadlewki iniektu bądź niedobór iniektu przy powierzchni ściany po aplikacji, należy wyrównać do powierzchni 
ściany. 
Prace iniekcyjne można prowadzić w temperaturze powietrza, ściany i iniektu zalecanej przez producenta, nie 
niższej niż +10°C. 
Składniki kompozycji iniekcyjnej powinny być dostarczane w oryginalnych, szczelnych, oznaczonych 
opakowaniach producenta, przechowywane w nieuszkodzonych opakowaniach, pomieszczeniach suchych, 
posiadających sprawną wentylację w temperaturach od +10°C do +25°C.  

(wykonanie robót) 
Brzegi rys (pęknięć) należy rozkuć w kształt litery V pozbywając się luźnych i skorodowanych części betonu 
(wypiaskować, oczyścić szczotką drucianą), przepłukać rozpuszczalnikiem, przedmuchać suchym, sprężonym 
powietrzem i osuszyć, dokładnie wyczyścić szczotką drucianą lub za pomocą szlifierki powierzchnię 
w sąsiedztwie szczeliny tzn. 3-4 cm po obu stronach. 
Otwory iniekcyjne pod osadzenie pakerów iniekcyjnych lub powierzchnia klejenia i klejenie pakerów powinny 
zapewniać skuteczność i szczelność instalacji iniektu. 
Wszelkie miejsca wycieków iniektu podczas przeprowadzania prac iniekcyjnych należy natychmiast uszczelnić 
zaprawą cementową szybkosprawną uszczelniającą. 
Otwory w konstrukcji do osadzenia pakerów iniekcyjnych powinny być dokładnie odpylone przy pomocy 
strumienia sprężonego powietrza lub opłukane wodą. 
W przypadku, gdy objętość wtłoczonej do pakera żywicy znacznie przekroczy przewidywaną wielkość, a z 
sąsiednich pakerów otwartych nie będzie wyciekać żywica, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie 
zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, który podejmuje decyzję co do dalszego prowadzenia iniekcji. 
Po zakończeniu robót iniekcyjnych, pakery iniekcyjne powinny być usunięte z konstrukcji, a pozostałe po nich 
otwory należy wypełnić zaprawą szybkowiążącą uszczelniającą. 
Nadlewki iniektu bądź niedobór iniektu przy powierzchni ściany po aplikacji, należy wyrównać do powierzchni 
ściany. 
Roboty należy prowadzić ze zwyżki lub rusztowania przestawnego. 

(kontrola jakości robót) 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z wypełnianiem rysy lub pęknięcia 
należy do Wykonawcy. 
Podstawą oceny jakości wykonanych prac iniekcyjnych są dane zawarte w dokumentacji prac iniekcyjnych 
oraz wizualne sprawdzenie skuteczności wypełnienia elastycznego rysy lub pęknięcia w konstrukcji. 
Do obowiązków Zamawiającego należy kontrola procesu iniektowania porównanie uzyskanych wyników 
badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub 
wykonanej roboty budzi wątpliwości, Zamawiający może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

(zakres odbiorów) 
Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu w trakcie wykonywania iniekcji (odbiór międzyoperacyjny) i 
roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 
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Podstawą odbioru końcowego jest stwierdzenie zakończenia wszystkich robót związanych pracami 
iniekcyjnymi i spełnienia wymagań określonych w OPZ i innych warunków zawartych w umowie. 
 
2.1.2 Technologia robót. Bezciśnieniowe uszczelnienie rys i pęknięć (ściany oporowe, balustrady stropu 

od strony południowej nad przejazdem południowym, konstrukcja rampy wjazdowej).  

(wyroby do bezciśnieniowego uszczelnienia rys i pęknięć)  
Ze względu na to, że występują rysy w stanie suchym (zawilgocone tylko w okresie deszczu)  zastosowano 
technologię uszczelnienia rys i pęknięć przed deszczem, przez zastosowanie wypełnienia poszerzonych rys i 
pęknięć materiałem trwale-elastycznym (możliwość nieznacznych przemieszczeń konstrukcji w rysach i 
pęknięciach). 
Wyrobami do użycia mogą być wskazane lub inne, o podobnych właściwościach: np. materiał gruntujący SIKA 
PRIMER 3 + materiał uszczelniający w postaci kitu poliuretanowego SIKAFLEX PRO 3  

(wymagania)  
Materiały uszczelniające  powinny posiadać dokument dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie 
i być nieprzeterminowanej przydatności do stosowania. 
Lico wypełnienia rysy powinno być gładkie i równe z powierzchnią przyległej powierzchni betonowej.  
Naddatki uszczelnienia należy wyrównać do powierzchni ściany (elewacji). 
Prace aplikacyjne można prowadzić w suchej, czystej, odpylonej naciętej rysie, przygotowanej wstępnie 
środkiem adhezyjnym zgodnym z aplikowanym uszczelnieniem, w temperaturze podłoża powyżej punktu 
rosy.  
Zlecana jest temperatura prowadzenia robót min +50C max +350C 
Wyroby kompozycji uszczelniającej powinny być dostarczane w oryginalnych, szczelnych, oznaczonych 
opakowaniach producenta, przechowywane w nieuszkodzonych opakowaniach, pomieszczeniach suchych, 
posiadających sprawną wentylację w temperaturach od +10°C do +25°C.  

(wykonanie robót) 
Rysy i pęknięcia należy poszerzyć poprzez ich nacięcie piłą do betonu do głębokości 20mm i szerokości 5-
8mm. Nacięcia powinny być regularne, z zachowaniem liniowości; 

Po oczyszczeniu nacięcia z pyłu, obluzowanego betonu na krawędziach (szerokość szczeliny powinna być 
regularna, a krawędzie równoległe) za pomocą sprężonego powietrza. Krawędzie szczeliny zabezpieczyć 
samoprzylepną taśmą, aby uchronić okolice szczeliny przed zabrudzeniem. Po przygotowaniu szczeliny 
następuje zaaplikowanie do nacięcia materiału gruntującego beton i wypełnienie szczeliny materiałem trwale 
elastycznym (zestaw gruntujący i wypełniający). Aplikacja wyrobu gruntującego i uszczelniającego następuje 
przez wyciskanie masy z pistoletu w taki sposób, aby zapewnić pełny kontakt wyrobów ze ściankami nacięcia. 
Unikać należy zamykania bąbelków powietrza w objętości wypełnienia. Uszczelnienie powinno mocno 
przylegać do krawędzi szczeliny, tak aby zapewnić odpowiednią przyczepność. Taśmę ochronną należy 
usunąć, kiedy uszczelniacz jest  jeszcze miękki. Powierzchnię wypełnienia należy wygładzić stosując 
przeznaczone do tego preparaty i narzędzia. 
Po zakończeniu uszczelnienia należy przygotować powierzchnię uszczelnionej rysy do malowania, aby  
zachować jednolitą fakturę pozostałej powierzchni betonowej) 
Roboty należy prowadzić ze zwyżki lub rusztowania przestawnego. 

(kontrola jakości robót) 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z wypełnianiem rysy lub pęknięcia 
należy do Wykonawcy. 
Podstawą oceny jakości wykonanych prac uszczelniających jest wizualne sprawdzenie skuteczności 
wypełnienia rys.  
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Do obowiązków Zamawiającego należy kontrola procesu uszczelnienia. W przypadku, gdy jakość 
zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Zamawiający może poddać je 
kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

(zakres odbiorów) 
Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu w trakcie wykonywania robót uszczelniających (odbiór 
międzyoperacyjny) i roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 
Podstawą odbioru końcowego jest stwierdzenie zakończenia wszystkich robót związanych pracami 
iniekcyjnymi i spełnienia wymagań określonych w OPZ i innych warunków zawartych w umowie. 
 
(obmiar) 
Ściana oporowa prawa (wschodnia). Zinwentaryzowane ilości rys (Rysunek nr 4): 26 rys (w tym 14 sztuk na 
całą wysokość, 4 pary rys od góry i od dołu do ok. połowy wysokości, w bliskim sąsiedztwie w strefie 
środkowej, 8 rys na odcinku wysokości od góry - 1 szt. lub od dołu – 7 szt.).  
Iniekcje ciśnieniowe dla uszczelnienia rys i pęknięć, długość rys na ścianie oporowej - 108,0m  
Bezciśnieniowe uszczelnienie rys i pęknięć, długość rys na ścianie oporowej – 63,0mb. 
Ściana oporowa lewa (zachodnia). Zinwentaryzowane ilości rys (Rysunek nr 3): 15 rys (w tym 12 sztuk na 
całą wysokość, 1 para rys w bliskim sąsiedztwie w strefie środkowej, 2 rysy na odcinku wysokości od dołu).  
Iniekcje ciśnieniowe dla uszczelnienia rys i pęknięć, długość rys na ścianie oporowej – 45,0mb.  
Bezciśnieniowe uszczelnienie rys i pęknięć, długość rys na ścianie oporowej – 36,0mb. 
Balustrady stropu od strony południowej nad przejazdem południowym. Bezciśnieniowe uszczelnienie rys 

i pęknięć, długość rys (L11-L18) -  78,0mb. 
Konstrukcja rampy wjazdowej. Bezciśnieniowe uszczelnienie rys i pęknięć, długość rys (L1-L5) – 38,0mb. 
 
2.2. Technologia robót. Rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z wibroprasowanej kostki 
betonowej wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych podbudowy. 
 
Odcinki rys znajdują się także pod powierzchnią terenu. Do ścian oporowych na wjeździe południowym, 
od strony hali, przylega „opaska” z wibroprasowanej kostki betonowej szerokości 0,60cm. Powierzchnia 
kostki jest obramowana krawężnikiem kamiennym 20x30x100cm i podniesiona względem jezdni +0,12m. 
Konstrukcja opaski (grubość: 49cm): wibroprasowana kostka betonowa - 6cm, podsypka cementowo-
piaskowa – 3cm, podbudowa z wysiewek kamiennych – 15cm, kruszywo łamane stabilizowane 
mechanicznie - 25 cm. 
Wykonanie zabiegów uszczelniających rysy poniżej poziomu terenu wymaga rozebrania (39 odcinków) 
nawierzchni w tych miejscach na szerokości 0,6m, długości 1,0m i głębokości 0,6m. Na łuku ściany 
oporowej prawej (wschodniej), na długości ok 10,0m, dodatkowo zamontowane jest obrzeże trawnikowe 
8x30x100cm, spoczywające bezpośrednio na płycie fundamentowej ściany oporowej (głębokość wykopu 
max 0,3m). Do rozebrania 1 odcinek nawierzchni. 
Nie ma potrzeby rozbiórki krawężników kamiennych i obrzeża trawnikowego. Zakłada się ponowne użycie 
wibroprasowanej kostki betonowej. 
 
 
(obmiar) 
Powierzchnia do rozebrania (29,0m2) i odtworzenia (29,0m2) nawierzchni - 58m2.  
Objętość wymiany konstrukcji podbudowy wraz z podsypką kamienną i stabilizacją mechaniczną 
odtworzonych warstw konstrukcji – 14,0m3. 
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2.3. Technologia robót. Odtworzenie powierzchni malarskiej. 
Powierzchnie ścian oporowych na wjeździe południowym (ściana wschodnia i zachodnia) rampy 
wjazdowej i balustrady stropu od strony południowej nad przejazdem południowym, pomalowane są 
ponad terenem środkiem gruntującym do gruntowania podłoża pod wyprawę tynkarską o nazwie 
handlowej FRANCESCO GUARDI COLLEZIONE i wyprawą z akrylowej masy tynkarskiej o nazwie handlowej 
„TYNK KWARCOWY FRANCESCO GUARDI COLLEZIONE KAM/006” (granulacja ziaren kwarcu: 0,1-1,2 mm); 
część podziemna zabezpieczona jest środkiem o nazwie handlowej „Disperbit”. 
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia powierzchni malarskiej i tynku (w kolorze, fakturze 
i strukturze) części nadziemnej i podziemnej (odsłoniętej do iniekcji) stosując produkt identyczny lub 
o podobnych właściwościach i zastosowaniu. Ze względu na skład użytych pierwotnie komponentów, nie 
mogą być zastosowane inne produkty farb nawierzchniowych do betonu niż wodne żywice akrylowe lub 
silikonowe (dotyczy części nadziemnej). 
Powierzchnia malowana części nadziemnej nie może odróżniać się kolorem i fakturą od powierzchni 
pierwotnej. 
 
Podłoże przed ułożeniem powłoki elastycznej (ze zdolnością pokrywania rysy o rozwartości do 0,3 mm) 
powinno być zagruntowane odpowiednim primerem. Istniejące powłoki należy sprawdzić pod względem 
przyczepności do podłoża (metoda „pull-off”). Wartość średnia powinna wynieść powyżej 0,8 MPa, a 
pojedynczego badania powyżej 0,5 MPa. Jeżeli przyczepność jest niewystarczająca należy usunąć wszelkie 
pozostałości starych powłok.  
 
Po wykonaniu robót malarskich wytrzymałość na odrywanie warstwy zastosowanego materiału na 

odrywanie metodą określoną „pull off”, przy średnicy krążka próbnego  50 mm (15 oznaczeń w 
wybranych  miejscach), powinna wynosić: wartość średnia ≥ 1,8MPa, wartość minimalna =1,5 MPa; 
grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą „pull off” powinna 
odpowiadać grubości warstwy określonej przez producenta i być nie mniejsza niż: 

Dmin = 160 μm - minimalna wymagana grubość suchej warstwy do uzyskania wymaganego oporu 
dyfuzyjnego na CO2 (równoważna grubość warstwy powietrza ≥ 50 m) i zdolności przenoszenia 
zarysowań. 

D =230 μm - grubość suchej warstwy pozwalająca na uzyskanie odpowiedniej dyfuzji pary wodnej 
(równoważna grubość warstwy powietrza ≤ 4 m). 

Bezpośrednio po ukończeniu prac malarskich należy chronić powierzchnię przed intensywnym 
nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 8oC 
i przegrzaniem powyżej 35oC. 
Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodą hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie 
powinny wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad. Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać 
przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych wad. 
Do zakresu prac malarskich zalicza się: prace przygotowawcze i pomiarowe; zakup, dostawę 
i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót; wykonanie 
i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, użycie urządzeń pomocniczych niezbędnych do wykonania 
lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym; przygotowanie podłoża; 
wykonanie prac malarskich (hydrofobizacja) i nakładanie warstw powłoki malarskiej, zabezpieczenie 
terenu przed zanieczyszczeniem środowiska; wykonanie wymaganych badań; uporządkowanie miejsca 
pracy; utylizacja odpadów; zakup i wykorzystanie materiałów pomocniczych. 
 
(obmiar) 
Do malowania wytypowano powierzchnie: 

- ściany oporowe (wschodnia i zachodnia) na wjeździe południowym, na całej długości i wysokości 
ponad teren: 752 m2 (od strony obiektu: ściana zachodnia – 330,0 m2, ściana wschodnia – 422,0 
m2); 51,00m2 (korona obu ścian szer.0,30m), 204,0m2 (od strony nasypu, na wysokość 110cm: 
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ściana wschodnia – 108,0m2, ściana zachodnia – 96,0m2) co daje razem 1007,0m2; część podziemna 
odtworzenie izolacji przeciwwodnej obu ścian, na długości wykopów  – 30,0m2, 

- balustrady stropu od strony południowej nad przejazdem południowym długość 132,50mb: strona 
zewnętrzna na całej wysokości 2,30m – 305,0m2, strona wewnętrzna na wysokości 1,10m – 146,0m2 
co daje razem 451,0m2, 

- konstrukcja rampy wjazdowej -  nie wymaga 
 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
(dot. zakwalifikowanych do ciśnieniowego iniektowania rys i pęknięć): 

1. przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wyroby budowlane i urządzenia planowane do użycia;  
2. przygotowanie programu iniekcji, zawierającego opis wszystkich czynności, wyrobów i sprzętu 

związanych z iniektowaniem oraz plan zapewnienia jakości robót iniekcyjnych; 
3. wykonanie czynności związanych z iniekcją, takich jak m.in.: określenie szerokości rozwarcia rys, 

określenie wilgotności: rysa sucha, wilgotna, mokra, przeciekająca; określenie zanieczyszczeń rysy; 
dobór środka iniekcyjnego; określenie rodzaju, sposobu osadzenia i rozmieszczenia końcówek 
iniekcyjnych (końcówki naklejane, osadzane w nawierconych otworach) i powierzchniowego 
uszczelnienia rysy; dobór metody i parametrów iniekcji (czas, ciśnienie); 

4. bieżącego prowadzenia dokumentacji prac iniekcyjnych. W dokumentacji tej, dla każdego otworu 
powinny być podane informacje dotyczące: - rozmieszczenie pakerów w stosunku do przebiegu rysy 
(lokalizacja, długość rysy, pęknięcia i ilości pakerów), - stan wilgotnościowy iniektowanej przegrody, 
temperatury otoczenia (powietrza, ściany, iniektu); - ciśnienia początkowego i końcowego wtłaczanej 
żywicy przez paker, - objętości wtłoczonej żywicy przez paker, -rodzaj iniektu wtłaczanego przez 
paker, - uwagi o zakłóceniach i przeszkodach wynikłych w trakcie robót; 

5. wykonywanie iniekcji przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne, t.j.: 
przygotowanie (oczyszczenie) rysy (pęknięcia); obsadzenie pakerów; przeprowadzenie kontrolowanej 
iniekcji; usunięcie końcówek i zasklepienie otworów; sprawdzenie poprawności prac; wyrównanie 
i odtworzenie powierzchni po naprawie; odbiór robót przez Zamawiającego; 

6. wykonanie, zabezpieczenie oraz rozbiórka urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac 
iniekcyjnych; zabezpieczenie rejonu robót pod względem ruchu i przepisów BHP; 

7. utylizacja odpadów i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających ich utylizację;  
(dot. zakwalifikowanych do bezciśnieniowego uszczelnienia rys i pęknięć): 

8. przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wyroby budowlane i urządzenia planowane do użycia;  
9. przygotowanie programu bezciśnieniowego uszczelnienia rys i pęknięć, zawierającego opis wszystkich 

czynności i sprzętu oraz plan zapewnienia jakości robót; 
10. wykonanie czynności poprzedzających, takich jak m.in.: określenie przebiegu, szerokości rozwarcia 

rys i pęknięć; 
11. wykonanie nacięć rys i wypełnienie ich materiałem uszczelniającym, 
12. wykonanie, zabezpieczenie oraz rozbiórka urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac 

iniekcyjnych; zabezpieczenie rejonu robót pod względem ruchu i przepisów BHP; 
13. utylizacja odpadów i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających ich utylizację;  

(dot. robót drogowych) 
14. przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wyrobów budowlanych, dla odtworzenia konstrukcji 

drogowej,  
15. odtworzenie w warstwach, konstrukcji i materiale rozebranych nawierzchni z zachowaniem 

równości, szczelności, 
(dot. robót malarskich) 

16. przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wyrobów malarskich i urządzeń planowanych do 
użycia, 
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17. wykonanie powłok malarskich na wskazanych powierzchniach betonowych, z zachowaniem koloru i 
faktury farbami odpornymi na warunki atmosferyczne (temperatura, wilgotność, promieniowanie 
UV). 

18. wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych 
urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą betonu, 

19. przygotowanie podłoża betonowego poprzez usunięcie niezwiązanych części betonu i szkodliwych 
substancji, mogących mieć wpływ na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem 
betonowym. 

 

 


