OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
dla projektu budowlanego – pt.: ”REWITALIZACJA RYNKU MIEJSKIEGO W USTRONIU RYNEK JAKO SALON MIASTA
Adaptacja wejścia do toalet publicznych w Budynku Urzędu Miejskiego w Ustroniu.”

ST 1.0. - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNA
(CPV 45000000-0)
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - program zapewnienia jakości
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót w obiektach budowlanych.
Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić treści zawarte w
wykorzystywanej niniejszej specyfikacji technicznej, uwzględniające zmiany, jakie wynikają z
przepisów wprowadzonych oraz znowelizowanych po dniu 1 lipca 2003 r

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robót w obiektach budowlanych.
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze
środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych).

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
niniejszą ogólną specyfikacją techniczną (ST) oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) przedstawionych dalej.

1

1.4. Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1.

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.4.2.

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4.

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części
przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.5.

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.

1.4.6.

tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7.

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
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1.4.8.

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9.

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć 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.
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do
wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu. operaty geodezyjne i książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami podwykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.
1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
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jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole, dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora Nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
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przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania
i przekazania do eksploatacji.
1.4.35. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
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wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.
Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie

znaki,

zapory

i

inne

urządzenia

zabezpieczające

będą

akceptowane

przez

Inżyniera/Kierownika projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
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w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1)

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2)

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub

substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. podczas
realizacji zakresu prac
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
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nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
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.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiadał za ochrona robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
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i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY.
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w
czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane 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.
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym) obowiązującymi na
danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
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uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
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 nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
−organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
−organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
−plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
−wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
−wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
−system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
−wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
−sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
−wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
−rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
−sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 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 SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku,

12

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.
Inspektor

nadzoru

będzie

przekazywać

Wykonawcy

pisemne

informacje

o

jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
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dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę,, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z.§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, *
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
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nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2) Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1)-3), następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty

budowy

będą

przechowywane

na

terenie

budowy

w

miejscu

odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
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projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora .nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót- Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach,
KNNR-ach oraz wszelkich innych dostępnych publikacjach norm nakładów pracy.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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.

7.4. Wagi i zasady wdrażania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
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przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inżynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIÓR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach

nieznacznie

odbiega

od

wymaganej

dokumentacją

projektową

i

SST

z

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
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bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń,
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;
a. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
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• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w SST
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
postępu robót,
b) ustawienie

tymczasowego

oznakowania

i

oświetlenia

zgodnie

z

wymaganiami

bezpieczeństwa ruchu,
c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań
i drenażu.
f)

tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie,

przestawienie,

przykrycie

i

usunięcie

tymczasowych

oznakowań

pionowych, poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi
zmianami.
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r., poz. 2086 z
późniejszymi zmianami).
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3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r) dot. rodzaju i
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w
budownictwie.
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
6. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
7.

Rozporządzenie

Min.

Infrastruktury z

23.06.2003

r.

w

sprawie

informacji

dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z 2003 r.)
8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z
późniejszymi zmianami).
9. Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
10. Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
dla projektu budowlanego – pt.: ”REWITALIZACJA RYNKU MIEJSKIEGO W USTRONIU RYNEK JAKO SALON MIASTA
Adaptacja wejścia do toalet publicznych w Budynku Urzędu Miejskiego w Ustroniu.”
SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
CPV 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie prac rozbiórkowych i przygotowawczych podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji rynku
miejskiego w Ustroniu - Adaptacja wejścia do toalet publicznych w Budynku Urzędu Miejskiego w
Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych przy
rewitalizacji rynku miejskiego w Ustroniu - Adaptacja wejścia do toalet publicznych w Budynku Urzędu
Miejskiego w Ustroniu.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt.
1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w
w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-01) „„Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.
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2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w w ST-1.0.0 (CPV
45000000-01) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach

producentów

wymienionych

w

założeniach

szczegółowych

do

poszczególnych

rozdziałów.
Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów,
konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentów.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót.

3. Sprzęt.
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja
techniczna - Ogólna”.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
− samochody ciężarowe,
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− piły tarczowe,
− wiertarki,
− młoty pneumatyczne,
− koparki.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja
Techniczna - Ogólna”.

4.2. Transport materiałów i sprzętu.
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton
- ciągnik kołowy z przyczepą
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robót.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jeśli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiórkowej, Inżynier może
polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany
odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób
określony w SST lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania
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powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się
własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub
wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera. Doły
(wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją
projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie
przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem
do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST „Roboty
ziemne”.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi
wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi.

6. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno spełniać
odpowiednie wymagania określone w SST „Roboty ziemne”.

7. Obmiar robót.
7.1. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:
− dla nawierzchni, izolacji i podbudowy - m2 (metr kwadratowy),
− dla krawężników i barier -mb (metr bieżący),

8. Odbiór robót.
8.1. Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót zanikających.
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9. Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.
10. Uwagi szczegółowe i przepisy związane.
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego użycia zakwalifikować musi Inspektor Nadzoru. Ilość
robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
- Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy
robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów
budowlanych. (Dz. U. z 1995 r Nr 10, poz. 47.).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
dla projektu budowlanego – pt.: ”REWITALIZACJA RYNKU MIEJSKIEGO W USTRONIU RYNEK JAKO SALON MIASTA
Adaptacja wejścia do toalet publicznych w Budynku Urzędu Miejskiego w Ustroniu.”
SST 1.1.2. - Roboty ziemne.
CPV 45111200-0 – Przygotowanie terenu - Roboty ziemne

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie wykonywania robót ziemnych podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji rynku miejskiego
w Ustroniu - Adaptacja wejścia do toalet publicznych w Budynku Urzędu Miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych
przy budowie obiektów inżynierskich.

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Wykop płytki - wykop ,którego głębokość jest mniejsza niż 1m.
1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.
1.4.3 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu
1.4.4. Wskaźnik różnorodności - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne” .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1.0.0
„Wymagania ogólne".
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2. Materiały.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową grunt niespoisty.
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonania konstrukcji podpierających
lub rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać wymaganiom
Polskich Norm. Elementy stalowe lub inne materiały stosowane zamiast drewna jako konstrukcje
zabezpieczające ściany wykopów, powinny być uzgodnione z Inżynierem.
Do zasypania wykopów można zastosować grunt odpowiadający wymaganiom normy PN-S02205:1998 pochodzący z wykopów i z dokopu. Grunty przed wbudowaniem muszą być
zaakceptowane przez Inżyniera.

3. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,),
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
Roboty należy wykonać mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkości do zakresu i charakteru
robót. W bezpośrednim sąsiedztwie ścian budowli i ostatnią warstwę ziemi wybrać ręcznie.
Sprzęt używany do zasypywania wykopów musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, 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 Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Transport mas ziemnych pojazdami samowyładowczymi.

5. Wykonanie robót.
5.1. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi

projektu

technicznego.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność
rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny
być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inżyniera, co będzie stanowić
podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i
oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją
techniczną.

5.2. Wykonanie wykopów.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót,
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu. Wykopy te powinny być wykonywane w
takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. Zaleca
się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niż 2.0 m, a
koparką do 4.0 m. W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. W
przypadku natrafienia w trakcie wykopów na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne
należy powiadomić o tym konserwatora zabytków oraz Inżyniera, a roboty przerwać na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia
podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej ( instalacje wodociągowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne ) albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty
należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu
trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. W przypadku
natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentu, na grunt o
nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w przypadku natrafienia na grunt silnie
nawodniony lub na kurzawkę, a w gruntach skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne
należy przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia w porozumieniu z nadzorem autorskim
odpowiednich zabezpieczeń.

5.3. Wymiary wykopów w planie
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów w planie, sposobu
ich wykonania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości
zabezpieczenia ścian wykopów. W wykopie należy uwzględnić w szerokości dna dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem
ściany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie
mniej niż 0.60 m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej niż 0.80 m.
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5.4. Nienaruszalność struktury dna wykopu
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w
porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o
grubości co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna być usunięta bezpośrednio przed betonowaniem
fundamentu lub korka betonowego. W przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu
przewidzianego w projekcie, dopuszcza się wyrównanie poziomu posadowienia przez pogrubienie
korka betonowego.

5.5. Tolerancje wykonania wykopów
Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 15 cm, z uwzględnieniem
zaleceń podanych powyżej. Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego
powinien być wykonany z tolerancją ± 2 cm w stosunku do rzędnych projektowanych.

5.6. BHP i ochrona środowiska
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy zwrócić uwagę by w obrębie pracy koparki nie
przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczyć barierami. Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie
należy:
a) używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,
b) zapewnić należyte odwadnianie terenu robót,
c) wykonywać wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniającymi stateczność
gruntu pod wodą,
d) pozostawić pas terenu co najmniej 0.5 m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie wolno
składować ziemi pochodzącej z wykopu,
e) środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać co najmniej 2.0 m od krawędzi
skarpy wykopu,
f) rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5 m dla
umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych,
g) sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów i
wykopów.
Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym.
Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego
sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe:
a) głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny być
dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki,
b) roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do
powstawania nierówności,
c) zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów,
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d)

rozstaw

pracujących

maszyn

powinien

wykluczać

możliwość

ich

wzajemnego

uszkodzenia,
e) robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn.

5.7. Podparcie lub rozparcie ścian wykopów.
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby :
- główne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 do 15 cm ponad teren,
- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół,
- krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami lub płytami żelbetowymi, w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi,
- w wykopie rozpartym o głębokości większej od 1.0 m były wykonane dogodne wyjścia awaryjne.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz, szybka
odwilż itp.).

5.8. Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów
Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej
usunięcia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza
możliwość uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

5.9. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność
rzędnych z danymi według Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji
Projektowej powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inżyniera,
co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. Wykonawca ma obowiązek
bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z
Dokumentacją Projektową.

5.10. Zasypywanie wykopów
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich
dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń
obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą,
niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. Do zasypywania powinien być użyty grunt niespoisty,
nie zamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków
budowlanych lub innych materiałów).
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5.11. Zagęszczanie gruntu nasypowego
Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych
warstw winna wynosić:
a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0.2 m,
b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0.4 m,
c) przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zależności od ich masy i wysokości
spadania, przy czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa od średnicy tarczy.
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie.
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, a
wskaźnik zagęszczenia powinien być > 1.00. Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie
winna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W przypadku wilgotności mniejszej niż 0.8 optymalnej
grunt należy polewać wodą, a w przypadku wilgotności większej niż 1.25 optymalnej grunt należy
przesuszyć.
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy:
a) rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem
mechanicznym,
b) warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść
sprzętu zagęszczającego,
c) prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.

5.12. Dopuszczalne odchyłki
Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż:
a) 0.002 - dla spadków terenu,
b) 0.0005 - dla spadków rowów odwadniających,
c) 4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40*40 m, + 2 cm - dla rzędnych dna wykopu pod
fundamenty,
d) 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1.5 m,
e) 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna < 1.5 m.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Badania przy wykonywaniu i odbiorze.
Przy wykonywaniu i odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
b) sprawdzenie wykonanych wykopów,
c) sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypów,
d) sprawdzenie zagęszczenia gruntów.
Badania należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego robót. W
czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp
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będzie niemożliwy. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót
częściowych i ostatecznych. Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy.
Tolerancja wykonania wykopów. Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ±
15 cm. Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą:
–

0,002 dla spadków terenu,

–

± 4 cm dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m,

–

+ 2 cm dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty,

–

15 cm w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1,5 m,

–

5 cm w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna < 1,5 m.

Należy sprawdzić przydatność materiałów na zasypki badając:
- uziarnienie zgodnie z PN-B-02480,
- wskaźnik różnoziarnistości > 5 zgodnie z PN-B-02480,
- wodoprzepuszczalność ≥ 9 m/dobę.
Badania przy odbiorze:
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,
- sprawdzenie wykonanych zasypek,
- sprawdzenie zagęszczenia gruntów wymagane 1,00.

7. Obmiar robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inżyniera.
Obmiaru ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w m3 w stanie rodzimym. Ilość wykonanych
robót ziemnych, która stanowi podstawę płatności, określa się jako iloczyn powierzchni dna wykopu i
średniej głębokości wykopu liczonej od dna wykopu do powierzchni terenu z powiększeniem tej ilości
o 20%.
Ilość zasypki określa się w m3 przestrzeni wypełnienia z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiór robót.
Badania wg 6 należy przeprowadzać w czasie odbioru robót. Na podstawie wyników badań należy
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sporządzić protokóły odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty
ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-B-06050. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik
ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą i przedstawić
je do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatności.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- opracowanie rysunków umocnienia ścian wykopu,
- wykonanie umocnienia ścian dostosowanego do warunków gruntowych,
- odspojenie gruntu,
- wydobycie i złożenie gruntu,
- wykonanie rowków na dnie wykopu,
- odwodnienie wykopu z wypompowaniem wody z wykopu,
- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu,
- wypoziomowanie dna wykopu,
- uszczelnienie wykopu,
- dostarczenie niezbędnego materiału i narzędzi,
- rozbiórkę umocnienia ścian wykopu,
- odwiezienie gruntu na odkład,
- odwiezienie nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy,
- wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.

10. Przepisy związane
1. PN- B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
2. PN- B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
4. PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.
5. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
6. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
9. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
dla projektu budowlanego – pt.: ”REWITALIZACJA RYNKU MIEJSKIEGO W USTRONIU RYNEK JAKO SALON MIASTA
Adaptacja wejścia do toalet publicznych w Budynku Urzędu Miejskiego w Ustroniu.”
SST 1.1.3. - Roboty żelbetowe.
CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie wykonywania robót żelbetowych w konstrukcjach podczas prowadzenia prac przy
rewitalizacji rynku miejskiego w Ustroniu - Adaptacja wejścia do toalet publicznych w Budynku Urzędu
Miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczące betonu, jego składników: cementu, kruszywa, wody
oraz domieszek i dodatków są zgodne z normą PN-B-06250 i jej nie zastępują lecz jedynie uściślają
jej postanowienia.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wytworzeniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowań,
- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej,
- pielęgnacją betonu.

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg.dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.
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1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne".

2. Materiały.
2.1. Cement
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na
działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji mostowych należy stosować wyłącznie cement
portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne. Do betonu klasy B25
zaleca się cement klasy 32,5, a dla betonu klasy B30 do B40 - cement klasy 42,5 lub 52,5. Wymaga
się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
- zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
- zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %,
- zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej dostawy musi
spełniać wymagania zawarte w PN-B-3000. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie
dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem
go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego,
w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać nadzorowi kopie wszystkich
świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.
Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje
podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.
Kontrola cementu winna obejmować:
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN-196 -3,
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196 –3,
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie.
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy PN-B-19701. Miejsca
przechowywania cementu mogą być następujące:
−dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
ścianach)
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−dla cementu luzem:
magazyny

specjalne

(zbiorniki

stalowe,

żelbetowe

lub

betonowe

przystosowane

do

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
−10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
−po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
2.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-B-06712 (wymagania dla kruszyw do
betonów klasy powyżej B25). Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie
zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów
zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne.

2.3. Kruszywo grube
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić można pod
warunkiem zbadania ich w placówce badawczej wskazanej przez GDDP, i uzyskania wyników
spełniających podane niżej wymagania. Do betonu klasy B25 można stosować żwir o maksymalnym
wymiarze ziarna do 31.5 mm. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- zawartość pyłów mineralnych do 1%,
- zawartość ziarn nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%,
- wskaźnik rozkruszenia:
1. dla grysów granitowych do 16%,
2. dla grysów bazaltowych i innych do 8%,
- nasiąkliwość do 1.2%,
- mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%,
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- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych
ponad 0.1%,
- zawartość związków siarki do 0.1%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Żwir powinien spełniać wymagania PN-B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu zwykłego" dla klasy
30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% mrozoodporność żwiru
badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie
dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna
10%. Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15,
- oznaczenie zawartości ziarn nieforemnych wg PN-B-06714/16,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-B-06714/48.
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

2.4. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w
stosie okruchowym piasku powinna wynosić:
- do 0.25 mm 14 do 19%, do 0.5 mm 33 do 48%,
- do 1 mm 57 do 76% z jednoczesnym spełnieniem wymagań zawartych w

punkcie c),

Piasek powinien spełniać następujące wymagania :
- zawartość pyłów mineralnych do 1.5%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714/34 nie

wywołująca

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,
- zawartość związków siarki do 0.2%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym :
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń

obcych) lub
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wg PN-b-06714/48.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-B-06714/18 dla korygowania recepty
roboczej betonu. Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników
badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inżyniera.

2.5. Uziarnienie kruszywa
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć
stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno
świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego
(wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody.
Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji
najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne
frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i
uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji.
Zaleca się betony klasy B35 i wyżej wykonywać z kruszywem o uziarnieniu ustalonym
doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B25 i B30
należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych na
wykresach i według tabel z PN. Maksymalny wymiar ziarn kruszywa powinien pozwalać na
wypełnienie mieszanką każdej części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości
zbrojenia i grubości otuliny.

2.6. Woda
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-B-32250 "Materiały
budowlane. Woda do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych
wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Część wody
zarobowej jest potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie związana w betonie.
Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo-wodny w/c = 0.2 do 0.25. Reszta wody
służy do zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda
bierna, która z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro- i makropory obniżające
wytrzymałość betonu. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku
do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również
ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku
w/c nie większego niż 0,50.
2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki:
- upłynniające; w celu umożliwienia pompowania mieszanki
- opóźniające wiązanie; w celu umożliwienia układania mieszanki betonowej w okresie wysokich
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temperatur bez obawy wiązania przed ułożeniem i zagęszczeniem,
- przyspieszające wiązanie ; w przypadku konieczności przyspieszenia wiązania z powodu
przewidywanego obniżenia temperatury.
Zaleca

się

stosowanie

do

mieszanek

betonowych

domieszek

chemicznych

o

działaniu

napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być
zaakceptowane przez Inżyniera. Do akceptacji można przedstawić tylko te środki, które posiadają
aprobatę techniczną IBDiM. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy
ustalaniu recepty mieszanki betonowej. Każdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech, z
tym, że z reguły jedną z nich szczególnie. Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych
wykonywanych przy użyciu cementów portlandzkich klasy 32,5 i wyższych. Dopuszcza się
stosowanie

domieszek

chemicznych

o

działaniu

kompleksowym,

tzw.

napowietrzająco-

uplastyczniających. Beton z domieszką uplastyczniającą musi być zbadany na mrozoodporność,
wytrzymałość i szczelność. Ilość domieszki uplastyczniającej należy ustalić doświadczalnie, tak aby
objętość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej wynosiła:
- 5 – 6 % przy ziarnach kruszywa do 16 mm,
- 4 – 5 % przy ziarnach kruszywa do 31,5 mm.
Zastosowanie dodatku napowietrzającego nie powinno obniżyć wytrzymałości betonu na ściskanie
więcej niż o 10 % w stosunku do betonu bez dodatków.

Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o l stopień w dół bez zmiany
składu betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej
samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność
betonu są większe. Ulega podwyższeniu odporność na korozję siarczanową. Zaleca się stosowanie
środków, które powodują:
- w znacznym stopniu poprawiają urabialność bez zwiększenia ilości wody, nie powodując zjawiska
segregacji (pozwalają na zmniejszenie ilości wody zarobowej o 20 - 25 %),
- nie powodują wydłużenia czasu wiązania,
- poprawiają zagęszczenie betonu i wykończenie powierzchni,
- umożliwiają uzyskanie betonów wysokiej wytrzymałości na ekonomicznej ilości cementu (redukcja o
ok. 20 - 30%),
- pozwalają na uzyskanie ponad 40% wzrostu wytrzymałości po 28 dniach, uzyskując znaczną
wytrzymałość już po 8 godzinach,
- powodują wzrost odporności na cykle zamrażania - rozmrażania,
- poprawiają wodoszczelność.
Dozowanie i stosowanie ściśle wg. instrukcji producenta.

Środki napowietrzające, które powodują:
−zwiększenie mrozoodpomości i odporności na sole odladząjące,
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−zmniejszenie nasiąkliwości i przepuszczalności dla wody,
−poprawianie urabialności.

Dozowanie: 0,6% wagi cementu. Dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do mieszanki
betonowej (nigdy do suchej masy). Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta.

Dodatki uszczelniające
Sposób

działania

to

zagęszczenie

struktury

betonu,

przez

co

następuje

podwyższenie

wodoszczelności.
Zaleca się stosowanie preparatów, które powodują:
•zwiększenie trwałości betonu (beton wodoszczelny, mrozoodpomy, odporny na cykle
zamrażania, na działanie soli odladząjących i karbonizację),
•zwiększenie wytrzymałości,
•poprawę urabialności.
Dozowanie i stosowanie ściśle wg. instrukcji producenta.

Dodatki do betonowania w warunkach spadku temperatury poniżej 0° C
Zaleca się stosowanie preparatu, który powoduje :
•umożliwienie betonowania w niskich temperaturach,
•podwyższenie mrozoodpomości,
•skrócenie czasu początku i końca wiązania,
•podwyższenie parametrów wytrzymałościowych.
Dozowanie wagowe: 1% wagi cementu. Preparat w płynie dodaje się do wody zarobowej. Preparat w
proszku dodaje się do suchej mieszanki. Preparat należy stosować ściśle według instrukcji
producenta.

Opóźniacz do betonu
Zaleca się stosowanie preparatu, który powoduje :
- przy betonach monolitycznych umożliwia w przybliżeniu jednakowy początek wiązania w
całości monolitu,
- opóźnienie rozpoczęcia procesu wiązania ,
- podwyższenie wytrzymałości końcowej,
- polepszenie urabialności,
- zmniejszenie skurczu i pełzania ,
- poprawa wyglądu zewnętrznego betonu po rozdeskowaniu.
Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta.

2.8. Drewno na deskowania i rusztowania
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Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D95017. Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-D96000. Tarcica iglasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowań, jak kliny, klocki itp. Powinna
odpowiadać wymaganiom PN-D-96002.
Elementy stalowe do budowy rusztowań składanych są elementami zinwentaryzowanymi. Odbiór tych
elementów powinien być dokonany przez wytwórnię przy dostawie. Wymiary zasadniczych
elementów rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom dla:
−rur bez szwu wg PN-H-74219,
−kształtowników wg PN-H-93000,
−blach grubych i uniwersalnych wg PN-H-92120.

3. Sprzęt.
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom
Inżyniera. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną
doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być
kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji a następnie
przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na
miesiąc. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek
musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz.

4. Transport.
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. Wykonanie robót.
5.1. Wytwarzanie betonu
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o
większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe.
Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny być
tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była
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mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny, posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu i
innych operacji nie wystąpiło oddzielanie poszczególnych składników. Urabialność mieszanki powinna
pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie
betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż
przewidziano

w

recepturze

mieszanki.

Inżynier

może

zezwolić

na

stosowanie

środków

napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w
projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie
poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję
na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez
wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i
dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie
wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom
1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ
tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza
niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od
plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem
opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego
ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w
mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. Przy
doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad :
- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak
w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości,
- zawartość piasku w stosie okruchowym powinien być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczać
42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego
mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na
podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu:
- 400 kg/m3 dla B25 i B30,
- 450 kg/m3 dla B35 i wyżej.
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera.

5.2. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.2.1. Zalecenia ogólne
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki
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budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i
akceptacji

przez

Inżyniera

dokumentacji

technologicznej,

obejmującej

także

betonowanie.

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. Przy betonowaniu konstrukcji mostowych należy
zachować następujące warunki:
- przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie,
- przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny,
- betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej układania
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace
betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inżyniera,
- mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.50m od powierzchni, na którą spada;

w

przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do
wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m),
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 0.65
odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę
poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek, po czym wyjmować powoli w
stanie wibrującym,
- kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,
- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 sek,
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od
1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby
nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne.
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany
jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten
sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i
skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko
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w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty
poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp),
które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny
być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być
wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być
zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub
podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka
transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia
rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być
uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw,
nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowanie może nastąpić tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier może, jeśli uzna to za celowe,
zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw.
5.2.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pomocą rynny, warstwami o grubości do 40 cm,
zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
- w słupach, w których strzemiona nie przecinają płaszczyzny poziomej, układać mieszankę betonową
w sposób ciągły segmentami o wysokości do 5.0 m, podając ją od góry do rdzenia słupa za
pośrednictwem leja lub rurociągu pompy i zagęszczać warstwami o grubości do 40 cm, stosując
wibratory przyczepne lub wgłębne, w przypadku stosowania wibratorów przyczepnych pierwszą
warstwę mieszanki należy zagęszczać wibratorami wgłębnymi,
- w słupach z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich przekrój poprzeczny, o
najmniejszym wymiarze przekroju < 40cm, mieszankę betonową układać bez przerwy segmentami o
wysokości do 2.0m, wprowadzając ją od góry lejem lub rurociągiem pompy, lub z boku przez okienka
za pośrednictwem rynienki lub rurociągu, skierowanych do osi słupa; mieszankę zagęszczać
warstwami o grubości do 40cm przy użyciu wibratorów wgłębnych wprowadzonych od góry w osi
słupa,
- gdy wysokość słupa jest większa od jednego segmentu (H>5.0m lub H>2.0m), wówczas
betonowanie kolejnego segmentu można rozpocząć po upływie 1-2 godzin,
- przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać
wibratorami wgłębnymi,
- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach
o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania
powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu
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i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością, na podstawie
opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzić i
wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.3. Pielęgnacja i warunki rozformowywanie betonu dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie

konstrukcji

rozformowywania

(konstrukcje

może

nastąpić

monolityczne),

po

osiągnięciu

zgodnie

z

przez

PN-B-06251

beton

wytrzymałości

lub

wytrzymałości

manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.4. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp.
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacją techniczną,
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie
wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac
własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców).

5.5. Usterki wykonania
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych – niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe są
dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys
nie przekraczają:
- podwójnej szerokości belek i 1.0 m dla rys podłużnych,
- połowy szerokości belki i 1.0 m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest nie
mniejsze niż 1 cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5 % powierzchni
odpowiedniej ściany.

5.6. Deskowania
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [8]. Deskowanie powinno
zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno
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być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem
masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed
wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą.
5.7. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem. Przy temperaturze otoczenia powyżej 5 0C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie warstw nieprzepuszczających
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji
monolitycznej, a także wtedy, gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie

konstrukcji

rozformowywania

(konstrukcje

może

nastąpić

po

osiągnięciu

monolityczne), zgodnie z

przez

beton

PN-63/B-06251

wytrzymałości

lub

wytrzymałości

manipulacyjnej (prefabrykaty).
5.8. Izolacja murów oporowych
Izolację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Izolację wykonuje się na
powierzchni muru od strony gruntu lub materiału zasypowego. Zgodnie z dokumentacją projektową
przyjęto wykonanie następujących izolacji:
–

Zabezpieczenie powierzchni pionowych zagłębionych w gruncie (2 x ABIZOL R+P)

Występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiałów
rolowych

jest

niedopuszczalne.

Warstwa

izolacji

powinna

być

chroniona

od

uszkodzeń

mechanicznych. Materiały i sposób wykonania izolacji muszą być zaakceptowane przez Inżyniera
Budowy.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Wymagane właściwości betonu
6.1.1. Zalecenia do projektowania betonów wysokiej wytrzymałości
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-S-10042 1991 - p3.2. wymaga się stosowania
betonowych elementów konstrukcji mostowych z betonu klasy co najmniej:
- B 25 - w odniesieniu do fundamentów ,podpór i ścian oporowych o najmniejszej grubości nie
mniejszej niż 60 cm oraz przepustów monolitycznych,
- B 30 - w odniesieniu do elementów podpór i ścian oporowych o najmniejszej grubości poniżej 60
cm, do przęseł żelbetowych, do płytkich tuneli, do prefabrykowanych elementów żelbetowych,
- B 35 - w odniesieniu do elementów i konstrukcji z betonu sprężonego,
Klasę betonu należy rozumieć jako wytrzymałość gwarantowaną wg PN-B-06250. Przy projektowaniu
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betonu należy opierać się na podstawowych wzorach wytrzymałości (wzór Bolomey'a), szczelności i
wodożądności cementu i kruszywa. Składniki do betonów wysokiej wytrzymałości muszą być
specjalnej jakości - wytrzymałość skały, z której pochodzi kruszywo powinna być co najmniej
dwukrotnie wyższa od wytrzymałości betonu. Marka cementu powinna być przyjęta wg 13.00.00. Do
betonu stosować płukane kruszywo łamane klasy 30 i piasek gruboziarnisty możliwie bez frakcji 0 do
0.125 mm. Szczególnie korzystne są kruszywa o uziarnieniu nieciągłym. Ilość cementu na 1 m3
betonu nie powinna być większa niż 450 kg. Ilość zaprawy w mieszankach betonowych nie może być
większa niż 500 do 550 dcm3/m3 betonu. Zawartość porów w świeżej mieszance wg 13.00.00,
nasiąkliwość betonu związanego maks. 4%.

6.1.2. Jakość betonów
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i
mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi :
- próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość,
- propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,
- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i
domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i
przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
- sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,
- wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach

w

kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z PN-B-06250,
- określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,
- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Nadzór inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie
od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania
winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w
punktach a, b, c, d. Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane
przez Inżyniera, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia
zgodności

właściwości

materiałów

i

mieszanek

betonowych

zastosowanych

z

wcześniej

przedłożonymi.

6.1.3. Wytrzymałość i trwałość betonów
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być
pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-B-06250. Próbki powinny być pobrane oddzielnie
dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla
każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie
z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony.
Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w
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tabliczki z podpisami Inżyniera nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki
powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w
formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-B-06250. Pierwsza seria próbek zostania
zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności przedstawiciela wykonawcy - celem
stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji
podanych przez Inżyniera. Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte za
podstawę rozliczania robót pod warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach
dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia
otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej
serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu:
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30 kg stali/m3 betonu- przynajmniej 10 %
próbek,
- betony zwykłe zbrojone lub sprężone - przynajmniej 20 % próbek.
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu
przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w
Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony
jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami
wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek
odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie
niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do
rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28
dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i
ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez
wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim). Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę.
Trwałość betonów określona jest stałością określonych właściwości w obecności czynników
wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli
zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych
niżej granicach :
- zmniejszenie modułu sprężystości 20%,
- utrata masy 2%,
- rozszerzalność liniowa 2%,
- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10 cm/sek,
- 8 po cyklach zamrażania 10 cm/sek.
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą
ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania
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Inżyniera nadzoru pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
6.2.1. Zakres kontroli
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo pobrania
w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem
poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. Kontroli podlegają następujące właściwości
mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-B-06250
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartość powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymałość betonu na ściskanie,
- nasiąkliwość betonu,
- odporność betonu na działanie mrozu,
- przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in.
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać
wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba
sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i
następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice
pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć :
- + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
- + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.

6.2.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową
podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana
metodą ciśnieniową wg PNB-06250 nie powinna przekraczać:
- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
-

przedziałów

wartości

podanych

w

tabeli

niżej

w

przypadku

stosowania

domieszek

napowietrzających.
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6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie
określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 6 próbek na partię betonu lub element
objętości do 50 m3, 12 próbek na element przy objętości powyżej 50 m3. Próbki pobiera się
oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu i dla każdego segmentu płyty a następnie
przechowuje i bada zgodnie z PN-B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek
pobranych z partii. Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość
określona na próbkach kontrolnych 150*150*150 mm spełnia wymagania normy PN-B-06250. Celem
określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie powinny być brane 2 serie
próbek w ilościach zgodnych z PN-B-06250. Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być
przyjęte za podstawę rozliczenia robót pod warunkiem, że wartość wytrzymałości gwarantowanej na
ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego rodzaju i klasy betonu nie będzie niższa niż
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Wszystkie koszty badań obciążają
Wykonawcę. Badania wytrzymałości betonu należy przeprowadzić i wyniki ocenić zgodnie z PN-S10040;1999.

6.2.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu.
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu
układania zagęszczania. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 3 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych
miejsc. Nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5 %.

6.2.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu, i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na
próbkach wyciętych z konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach
jezdni i innych konstrukcjach szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi,
zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-B-06250. Wymagany stopień mrozoodporności
betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania-odmrażania próbek
spełnione są poniższe warunki:
1) Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-B-06250:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa
itp nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,
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- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe niż
20%.
2) Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-B-06250
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej
próbce wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na
5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod
ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-B-06250 nie stwierdza
się oznak przesiąkania wody.

6.2.8. Dokumentacja badań
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez
własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi "Wymaganiami..." oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i
stosowanych materiałów.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.3.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z
projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania
nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do
dziennika budowy.
1) Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym
w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami

jakości i protokółami odbiorczymi.

2) Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i
porównanie z projektem.
Badania polegają na stwierdzeniu :
- zgodności podstawowych wymiarów z projektem,
- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,
- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
- wielkości podniesienia wykonawczego,
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- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia
wszystkich śrub w konstrukcji.
1) Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i
porównanie z projektem oraz PN-B-06251.
2) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i
porównanie z projektem oraz PN-B-06251.
3) Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-B-06250 i PN-B-06251.
4) Sprawdzenie fundamentów płytowych polega na pomiarze wymiarów geometrycznych płyt,
usytuowania względem osi podłużnej obiektu i osi poprzecznej podpory.
5) Sprawdzenie fundamentów palowych wykonuje się badając rozkład pali, w rzucie poziomym
oraz sprawdzając dokumenty odbioru robót palowych.
6) Sprawdzenie podpór jako całości należy wykonać przez:
- porównanie przekrojów poprzecznych z projektem,
- ustalenie, czy wychylenie z pionu mieści się w granicach dopuszczalnych.
- sprawdzenie rys, pęknięć i raków.
7) Sprawdzenie korpusów budowli oporowych należy wykonać przez:
- porównanie z projektem usytuowania budowli względem osi korpusu drogowego,
- porównanie rzędnych z projektem,
- porównanie przekrojów poprzecznych budowli z projektem,
- ustalenie, czy nachylenie ścian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,
- badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.

6.3.2. Badania po zakończeniu budowy
Badania po zakończeniu budowy obejmują :
1) Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie
pomiarów na zgodność z dokumentacją techniczną w zakresie:
- podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów,
- rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu.
2) Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów
z badań prowadzonych w czasie budowy.

6.3.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub
po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.

7. Obmiar robót.
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inżyniera.

8. Odbiór robót.
Badania wg 6 należy przeprowadzać w czasie odbioru robót. Na podstawie wyników badań należy
sporządzić protokóły odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty
należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze ST, dokumentacją projektową i przedstawić je
do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatności.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- pozyskanie materiałów,
- transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót betonowych,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów betonu,
-wykonanie badań i pomiarów wymaganych w ST.

10. Przepisy związane.
10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykły.
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część I: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność.
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
5. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie.
6. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta.
7. PN-B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiofotograficzne
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wytrzymałości betonu na ściskanie.
8. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy.
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
10. PN-D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania..
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
dla projektu budowlanego – pt.: ”REWITALIZACJA RYNKU MIEJSKIEGO W USTRONIU RYNEK JAKO SALON MIASTA
Adaptacja wejścia do toalet publicznych w Budynku Urzędu Miejskiego w Ustroniu.”
SST 1.1.4. - Roboty posadzkowe wraz z warstwami wyrównawczymi.
CPV 45262321-7 - Podkłady i wyrównywanie podłóg
CPV 45262510-9 - Roboty kamieniarskie
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie prac posadzkarskich wraz z warstwami podkładowymi i wyrównawczymi oraz prac
okładzinowych z kamienia podczas prowadzenia robót przy rewitalizacji rynku miejskiego w Ustroniu Adaptacja wejścia do toalet publicznych w Budynku Urzędu Miejskiego w Ustroniu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.
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. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie prac posadzkarskich wraz z warstwami podkładowymi oraz prac okładzinowych z
kamienia podczas prowadzenia robót przy rewitalizacji rynku miejskiego w Ustroniu - Adaptacja
wejścia do toalet publicznych w Budynku Urzędu Miejskiego w Ustroniu.
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1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w
ST (kod CPV 45000000-01) „„Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

(CPV

45000000-01) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentów wymienionych w założeniach szczegółowych do poszczególnych
rozdziałów. Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości,
wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i
dokumentacji budowy. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu
robót.

2.2. Warstwy posadzkowe.
Beton podkładowy oraz wylewka cementowa zbrojona siatką
−beton zwykły –wymagania wg PN-88 / B-06250,
−materiały na elementy deskowań,
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−drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich norma PN-67 /D –96002,
−pospółka o stopniu zagęszczeniu 0,95 do wykonania podłoża pod płyty deskowania
−drewno dębowe na podkładki i kliny
−cement

- najważniejszy składnik betonu –dla klasy betonu B-20 i B-30 maksymalna ilość nie powinna

przekraczać 400kg/m3.
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20% nie dających się rozgnieść w
palcach i rozpuścić w wodzie .
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86 / B-06712.
Woda – powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88 /B-32250.
Wymagania dla betonu:
- nasiąkliwość do 5%
- wodoszczelność większa od 0,8 Mpa
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy niż 5% ,spadek wytrzymałości nie większy niż
20% po 150cyklach zamrażania i odmrażania

3. Sprzęt.
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja
techniczna - Ogólna”.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Jako sprzętu podstawowego używać: mieszarki, przecinaki,wiertła, packi, taczki

4. Transport.
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja
Techniczna - Ogólna”.
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4.2. Transport materiałów i sprzętu.
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i
wyładunku

oraz

przewozie

na

środkach

transportowych

należy

przestrzegać

przepisów

obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich
środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych
materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych
5.2. Roboty posadzkowe.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

Wylewka wyrównująca
Podłoże powinno być suche, nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących
osłabić przyczepność podkładu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku,
substancji bitumicznych, resztek farby. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża
należy stosować emulsję gruntującą. Przed przystąpieniem do wylewania masy należy dodatkowo
zaznaczyć na ścianach miejsca przebiegu istniejących w podkładzie dylatacji, aby przenieść je
później na warstwę wygładzającą. Z uwagi na możliwość wypłynięcia masy, podłoże powinno mieć
charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podłodze należy zabezpieczyć zastawkami,
np. odpowiednio profilując taśmę przylepną lub stosując jako uszczelnienie drewniane listwy z
podsypką suchego materiału.
Przy wykonaniu robót objętych niniejszą specyfikacja stosuje się następujące klasy stali zbrojeniowej wg PN-89
/ -84023/06 A O i drut montażowy. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna mieć atest hutniczy. Do
montażu zbrojenia należy używać drutu stalowego nie mniej niż 1,0mm przy średnicy do 12mm powyżej drut
wiązałkowy o średnicy 1,5mm. Dołączenia zbrojenia należy stosować elektrody odpowiednio do gatunku stali.
Przygotowanie i montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-91 /S-10024.Pręty
zatłuszczone i lub zabrudzone farbami można opalić lampami benzynowymi

lub oczyścić preparatami
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rozpuszczającymi tłuszcze. Prostowanie prętów – dopuszcza się wielkość odchylnia od linii prostej do 4mm.
Cięcie prętów zbrojeniowych należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów dopuszcza się
cięcie palnikiem acetylenowym.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton . Minimalna
grubość otuliny zew w świetle pręta i powierzchni przekroju odpowiada normie

PN-91 / S-10024 .

Niedopuszczalne jest chodzenie po ułożonym szkielecie zbrojeniowym .
Materiały izolacyjne przeciwwilgociowe powinny być:
- dobre jakościowo i dostosowane do celu, któremu mają służyć,
- odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwie ITB
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, uzyskać pisemną zgodę zamawiającego na ich zastosowanie,
akceptowane przez właściwą jednostkę naukowo-badawczą, np. Instytut Techniki Budowlanej.
- odporne na wpływy techniczne, nie powinny kruszyć się pod wpływem niskich temperatur i
ściekać pod wpływem wysokich temperatur.
- powinny być elastyczne, przenosić drgania i naprężenia,
- materiały nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać
dostateczną odporność na środowisko w którym zostaną użyte oraz należytą przyczepność do
sklejanych materiałów.
- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta oraz
zaświadczenie o jakości.
1. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500
2. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
3. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem
papy.
4. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
5. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni
nie powinna być niższa niż 5°C.
6. Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.
7.Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
8. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi
o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia
z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
9. Podkład powinien mieć powierzchnię równą.
10. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
11.Płytki gresowe w pomieszczeniach o antypoślizgowości R-11. Cokoły posadzek wykończonych
płytkami gresowymi wykonać na wysokość 10,0 cm z płytek gresowych, analogicznych jak posadzka.
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5.3. Roboty kamieniarskie okładzinowe.
Zasady wykonywania okładzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.
2. Podłoże:
- wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunków termicznych ścian nośnych.
- odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od poziomu ± 10
mm/m
3. Przytwierdzenie okładziny do podłoża:
- przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić
więcej niż:
- 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m,
- 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp,
- elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki w
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o
powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni
powyżej 0,60 m2 - 4 punkty.
- przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju
elementu kotwiącego.
- elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, wpuszczanymi
w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.
Wymagania techniczne dotyczą robót okładzinowych wykonywanych na powierzchni podłoża
(ścianach, filtrach, stropach itp. elementach budowli). Wykładzina dekoracyjna lub ochronna może
być użyta w postaci płyt, arkuszy lub materiałów rulonowych. Przytwierdzana jest do podłoża w
sposób dostosowany do danego rodzaju wykładziny i podłoża.
Wymagania i warunki techniczne podane w opracowaniu nie dotyczą robót okładzinowych, jeżeli
okładzina jest połączona konstrukcyjnie z podłożem i tworzy z nim konstrukcję zespoloną,
przenoszącą działające na nią obciążenia, np. okładziny licowe cokołów.

Wymagania BHP
1. Przy wykonywaniu robót okładzinowych obowiązują przepisy bhp podane w rozdz. 1 oraz instrukcje
szczegółowe dotyczące danego rodzaju wykładziny, jeśli takie zostały opracowane.
2. Przy pracach z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych (np. benzyna ekstrakcyjna, lakier
kauczukowy, toluen), klejów rozpuszczalnikowych i innych materiałów łatwo palnych, toksycznych i o
właściwościach eksplozyjnych należy w pomieszczeniach, w których są prowadzone roboty
okładzinowe oraz w pomieszczeniach sąsiednich połączonych otworami drzwiowymi:
a) usunąć wszystkie paleniska otwarte, np. koksowniki, grzejniki elektryczne lub gazowe itp.,
b) wyłączyć ze źródła zasilania instalacje elektryczne w celu wyeliminowania możliwości iskrzenia; w
razie potrzeby stosowania oświetlenia elektrycznego należy założyć punkt świetlny z hermetyczną
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oprawą, połączony przewodem OW z punktem zasilania poza częścią budynku, w której wykonuje się
okładziny,
c) wprowadzić zakaz palenia papierosów przez wywieszenie odpowiedniej tablicy ostrzegawczej,
d) przed rozpoczęciem pracy poinstruować każdorazowo pracowników o rodzajach i właściwościach
materiałów i warunkach bezpiecznej pracy,
e) przed każdym posiłkiem dokładnie umyć twarz i ręce, a posiłki spożywać w pomieszczeniach do
tego przeznaczonych.
3. Przy wykonywaniu okładzin (powłok) z masy EPIDUR należy przy stanowisku pracy umieszczać
sprzęt przeciwpożarowy (gaśnicę, koce azbestowe, łopaty, piasek), pracowników przeszkolić w
zakresie bhp i zaopatrzyć w rękawice ochronne.
4. Rusztowania niezbędne do wykonywania okładzin powinny być wykonywane i stosowane zgodnie
z zasadami podanymi w rozdz. 5.

Warunki przystąpienia do wykonywania robót okładzinowych
1. Okładziny zewnętrzne powinny być wykonywane nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy, a
okładziny wewnętrzne – po upływie 4 miesięcy, licząc od daty zakończenia budowy w stanie
surowym.
2. Okładziny wewnątrz budynku można wykonywać po:
a) wykonaniu robót budowlanych, jak: wykonanie podłoża pod posadzki, osadzenie ościeżnic
drzwiowych i okiennych, szaf ściennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,
b) wykonaniu, jeśli warunki szczegółowe wykonywania konkretnych okładzin nie stanowią inaczej,
robót tynkowych oraz robót malarskich na powierzchniach ścian, na których nie będzie wykonywana
okładzina,
c) wykonaniu robót instalacyjnych (wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i centralnego
ogrzewania), z wyjątkiem tzw. białego montażu i założenia armatury oświetleniowej,
d) wykonaniu robót podłogowych bez zamocowania listew przypodłogowych (tylko w przypadku
okładzin przyklejonych), z wyjątkiem wykładzin dywanowych.
Warunki wykonywania w obniżonej temperaturze
Wymagania szczegółowe dotyczące zasad i warunków prowadzenia robót w obniżonych
temperaturach podają wytyczne wykonywania robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury
(wyd. ITB z 1988 r.). W dokumentacji technicznej przypadki dotyczące wykonywania robót w okresie
zimowym powinny być szczegółowo omówione, a konieczność prowadzenia robót uzasadniona
przygotowaniem odpowiednich urządzeń, zabezpieczeń, prowizorycznych szop lub tym podobnych
Inne wymagania specjalne dla robót okładzinowych
W nowoczesnej okładzinie lico musi być starannie wykonane, nie można zatem stosować
zamocowań rusztowań według wytycznych dla robót murarskich lub tynkarskich. Należy w projekcie
przewidzieć miejsce kotwienia rusztowań z założeniem uchwytów. Uchwyty kotwiące mogą być
projektowane jako elementy stałe (np. w wieżach, budynkach wysokich) lub specjalne haki wkręcane,
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po których wyjęciu otwory zamyka się korkiem plastikowym lub innym według danych w
dokumentacji. Uchwyty powinny być projektowane w stykach elementów

Okładziny z kamienia naturalnego
Rodzaje okładzin kamiennych
1. Elementy okładziny kamiennej powinny być wykonane z takich materiałów kamiennych, których
cechy fizyczne i wytrzymałościowe spełniają wymagania wynikające z warunków określonych w
dokumentacji technicznej.
2. Na elementy okładzin zewnętrznych narażonych na bezpośrednie działanie zmiennych czynników
atmosferycznych nadają się wyłącznie materiały kamienne, wykazujące co najmniej dobrą
mrozoodporność oraz odpowiednią odporność na działanie atmosfery przemysłowej. Elementy tych
okładzin mogą być wykonywane z następujących materiałów kamiennych: piaskowców, dolomitów,
wapieni lekkich oraz granitów, sjenitów i innych skał magmowych.
3. Na okładziny wewnętrzne zaleca się stosowanie materiałów z twardych, dających się polerować,
wapieni i z marmurów krystalicznych. Mogą być również użyte materiały kamienne wymienione wyżej,
jeśli zostało to przewidziane w dokumentacji technicznej.
4. Kamienne elementy okładzinowe mogą mieć kształt regularny (płyty prostokątne, kwadratowe),
półregularny lub nieregularny (okładzina z nieforemnych odłamków płyt kamiennych).
5. Grubość elementów okładzinowych powinna być dostosowana do wytrzymałości materiału
kamiennego i techniki wykonania elementu (płyty piłowane, łupane) oraz do wielkości ich powierzchni.
6. Grubość elementów okładzin zewnętrznych powinna być dostosowana do formatu i przeznaczenia
elementów i może dochodzić do 20 cm (np. cokoły, schody wewnętrzne). W przypadku stosowania
płyt łupanych (które mogą być uzyskane z niektórych gatunków granitów i piaskowców), ich grubość
nie powinna być mniejsza niż 8 cm.
7. Grubość płyt do okładzin wewnętrznych powinna zawierać się w granicach 2 – 2,5 cm; w
przypadkach technicznie uzasadnionych grubość płyt może dochodzić do 4 cm. W przypadku płyt
ciętych z bloku tzw. konglomeratu poliestrowo-marmurowego otrzymywanego jako materiał zastępczy
ze spojenia żywicami poliestrowymi stosu okruchowego, utworzonego z kamienia łamanego,
kruszywa i mączki kamiennej, dopuszcza się zmniejszenie grubości płyt na wewnętrzne okładziny
ścienne do 8 mm.
8. Format płyt okładzinowych powinien być określony w dokumentacji technicznej. Formaty
kamiennych płyt ściennych, płyt cokołowych zewnętrznych i cokolików wewnętrznych mogą być
znormalizowane.
9. Powierzchnia licowa płyt powinna być równa odpowiednio do jej faktury i nie powinna wykazywać
zwichrowania, sfalowania, wklęśnięć lub wypukłości nie wynikających z techniki obróbki oraz rys,
pęknięć albo uszkodzeń mechanicznych.
10. Faktura powierzchni kamiennych powinna być określona w dokumentacji technicznej, z tym że:
a) piaskowce i wapienie lekkie oraz dolomity mogą być użyte w fakturach dłutowanych oraz
nacinanej, gradzinowanej i szlifowanej,
b) granity, sjenity i inne skały magmowe – w fakturach grotowanych, groszkowanych, prążkowanych,
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piaskowanych, szlifowanych i polerowanych,
c) marmury i wapienie twarde – w fakturach szlifowanej i polerowanej.
11. Każdy dostarczony na budowę element okładziny kamiennej powinien być oznaczony numerem
odpowiadającym specyfikacji opracowanej na podstawie szczegółowych rysunków oraz powinien
mieć wywiercone otwory montażowe w miejscach oznaczonych w projekcie.

Wymagania dla kamiennych elementów okładzinowych
1. Wymiary kamiennych elementów okładzinowych oraz cechy fizyczne i wytrzymałościowe materiału
kamiennego, w zależności od rodzaju okładziny oraz typu i odmiany osadzania, powinny być
określone w dokumentacji technicznej z uwzględnieniem odpowiednich norm państwowych
przedmiotowych.
2. Płyty do licowania elewacji w układzie warstwowym i warstwowo-wiązanym powinny odpowiadać
wymaganiom BN-70/6747-18, płyty okładzinowe ścienne zewnętrzne i wewnętrzne – BN-86/6747-10,
płyty cokołowe zewnętrzne – BN-66/6747-11, podokienniki zewnętrzne – BN-63/6747-01,
podokienniki wewnętrzne BN-63/6747-02 oraz stopnice i podstopnice – BN-89/6747-25.
3. Każdy element okładziny kamiennej dostarczony na budowę powinien być oznaczony numerem
według wykazu elementów kamiennych (specyfikacji) opracowanego na podstawie dokumentacji
rysunkowej, a powierzchnie licowe powinny mieć nadaną fakturę określoną w projekcie i
odpowiadająca jednej z faktur BN-84/6740-02.
4. Elementy narożne oraz elementy ułożone we wpadaniu (wtopione) powinny mieć boczki w fakturze
założonej na płaszczyźnie czołowej (licowej).

Wymagania dla materiałów pomocniczych
Zaprawy i kity

1. Przy wykonywaniu okładziny kamiennej należy stosować zaprawy do:
a) zamocowania elementów kotwiących w podłożu i elementach kamiennych,
b) wypełniania przestrzeni między podłogą a elementami okładziny kamiennej, tj. wykonywania tzw.
zalewki (jeśli warstwa zaprawy wypełnia całą przestrzeń),
c) wykonywania podkładu (np. przy osadzeniu mozaikowym bez kotwienia),
d) spoinowania okładziny.
2. Dobór rodzaju, marki i konsystencji zaprawy do zamocowania kotwi w podłożu oraz w elementach
kamiennych, a także do wykonywania zalewki lub podkładu w zależności od położenia elementów po
osadzeniu (okładzina pionowa, pozioma, podwieszona), miejsca zastosowania (okładzina
zewnętrzna, okładzina wewnętrzna) oraz rodzaju materiału kamiennego, z którego wykonano
elementy okładziny
3. Do zapraw przeznaczonych do osadzania elementów z białych albo bardzo jasnych kamieni (np. z
marmurów, a szczególnie z alabastrów) zaleca się stosować biały cement.
4. Jeżeli zamiast zaprawy do zamocowania elementów kotwiących stosuje się kity na żywicach
syntetycznych (np. epoksydowe), to ich wytrzymałość nie powinna być mniejsza niż zaprawy (marki)
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5. Do spoinowania elementów okładziny ze skał magmowych należy stosować zaprawę cementowowapienną, a z innych materiałów – także cementową lub gipsowo-wapienną i gipsową, z tym że do
okładziny poziomej należy stosować zaprawy o konsystencji ciekłej lub półciekłej, a do pionowej i
podwieszonej – plastycznej.
6. Do zapraw przeznaczonych do spoinowania dopuszcza się stosowanie zarówno cementu białego,
jak i dodatków barwiących w postaci pigmentów lub kolorowych mączek kamiennych.
7. Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych i szerszych styków powinien być, w zależności od wymagań
projektu, stosowany kit asfaltowy uszczelniający lub kit budowlany trwale plastyczny, albo inne kity
dopuszczone do stosowania do tego celu w budownictwie. Wypełnienie styków dylatacyjnych może
być wykonane profilami aluminiowymi lub plastikowymi

Elementy kotwiące
1. Do połączenia okładziny kamiennej z podłożem oraz elementów kamiennych między sobą powinny
być w zależności od rodzaju osadzania (okładzina pionowa, pozioma, podwieszona) i grubości
osadzonych elementów kamiennych stosowane odpowiednie elementy kotwiące, tj. kotwie, klamry lub
trzpienie, wykonane ze stali odpornej na korozję albo zabezpieczone przed korozją przez
ocynkowanie lub powleczenie innymi środkami ochronnymi. Zginanie elementów kotwiących po ich
zabezpieczeniu przed korozją jest zabronione. Stosowanie poszczególnych materiałów na kotwy jest
uzależnione od sposobu (technologii) osadzania. Do elementów osadzonych na sucho muszą być
stosowane elementy kotwiące ze stali odpornej na korozję lub z metali kolorowych. Stosowanie
materiałów ze stali z powleczeniem środkami ochronnymi może mieć zastosowanie w technologii na
sucho jedynie po uzyskaniu świadectwa stwierdzającego wieloletnią odporność na korozję.
Projektowanie i stosowanie kotew z różnych materiałów łączonych ze sobą jest nie wskazane z uwagi
na wytwarzanie się ogniw elektrolitycznych.
2. Do osadzenia okładziny pionowej należy stosować typowe elementy kotwiące o kształcie i
wymiarach zgodnych z wymaganiami obowiązującej normy. Elementy kotwiące dla okładziny
podwieszonej (kotwie, wieszaki itp.) powinny być zaprojektowane indywidualnie, w zależności od
rodzaju podłoża oraz od wielkości i masy elementów okładziny.
3. Wytrzymałość elementów kotwiących powinna być taka, aby zabezpieczały one trwałe
przytwierdzenie okładziny – bez uwzględniania przyczepności zaprawy stanowiącej zalewkę.
4. Do osadzania okładzin wewnętrznych z białego lub bardzo jasnego kamienia dopuszcza się
stosowanie elementów kotwiących z prętów mosiężnych lub aluminiowych.
Kleje
Elementy kamienne mogą być klejone ze sobą lub do podłoża. Klejenie elementów kamiennych do
metalowych konstrukcji może być przeprowadzone klejem epoksydowym (np. Epidian) lub
poliestrowym (Polimal) z uprzednim wytrawieniem powierzchni metalu lub jego mechanicznym
oczyszczeniem i dodatkowym użyciem rozpuszczalników. Sposób przygotowania kleju według
receptury producenta.
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Zasady wykonywania okładzin z kamienia
Temperatura otoczenia i temperatura elementów
1. Kamieniarskie roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej
niż +5°C. Przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0°C osadzanie elementów we wnętrzu budowli
powinno być dokonywane w cieplakach o temperaturze nie niższej niż +5°C.
2. Elementy kamienne powinny być przed wbudowaniem przechowywane w cieplakach przez co
najmniej 24 godziny.
3. Obniżanie temperatury zamarzania zapraw stosowanych do wykonywania zalewki za pomocą
środków chemicznych jest zabronione.
4. Elementy kamienne układane na elewacjach narażone są na wpływy atmosferyczne i
odkształcenia związane z rozszerzalnością termiczną. Współzależność między wpływem temperatury
(rozszerzalnością) a sposobem mocowania została omówiona w pkt. 26.2.4.1.

Podłoże
1. Wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu (technologii)
osadzania oraz do warunków termicznych ścian nośnych.
2. Podłoże pod okładzinę kamienną powinno być nietynkowane przy osadzaniu metodą tradycyjną,
tynkowane zaś lub ospoinowane przy osadzaniu metoda na sucho. Przed przystąpieniem do
osadzania okładziny należy sprawdzić prawidłowość powierzchni podłoża oraz wyznaczyć i wykuć w
podłożu gniazda na kotwie w miejscach określonych dokumentacją techniczną.
3. Zabrania się osadzania okładzin kamiennych bezpośrednio na ścianach z betonów komórkowych,
nawet gdy są to ściany nośne. Dopuszcza się na tego rodzaju ścianach osadzanie pośrednie okładzin
zgodnie z projektem (np. okładzina kamienna może być ustawiona na wspornikach wypuszczonych z
konstrukcji stropu i zamocowana do rusztu z prętów stalowych przytwierdzonych do licowanej ściany i
do stropu).
4. Przy licowaniu ścian wypełniających z betonu komórkowego uchwyty należy zakotwić w
elementach nośnych konstrukcji.
5. Przy montażu tradycyjnym (osadzanie na pełną zalewkę) ściany z cegły powinny być wymurowane
na puste spoiny, a podłoże betonowe lub żelbetowe należy na całej powierzchni przewidzianej do
wykonania okładziny nakuć przez grotowanie.
6. Równość powierzchni podłoża i prostoliniowość krawędzi powinny być zgodne z obowiązującą
normą. Odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od poziomu
±10 mm/m.
7. Przy stosowaniu technologii na sucho (montaż bezzalewkowy) ściana powinna być zabezpieczona
przeciwwilgociowo. Dopuszcza się także wykonanie zabezpieczeń termicznych, jeżeli takie potrzebne
są dla eksploatacji budynku.

Przytwierdzanie okładziny do podłoża
1. Przytwierdzenie elementów okładziny kamiennej powinno być wykonane jednym z następujących
sposobów:
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a) osadzanie na pełną zalewkę,
b) osadzanie pośrednie,
c) osadzanie na sucho (bez zaprawy).
2. W przypadku osadzania bezpośredniego na pełną zalewkę, grubość zalewki, odpowiadająca
szerokości szczeliny między podłożem a okładziną, nie powinna wynosić więcej niż:
-20 mm - przy okładzinach wewnętrznych,
-30 mm – przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości do 6 m,
-40 mm - przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6 m,
-50 mm – przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,
-80 mm – przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itd.
3. W przypadku osadzania pośredniego grubość zalewki powinna być określona w dokumentacji
technicznej, w której należy podać także sposób kotwienia.
4. Elementy kotwiące powinny w sposób trwały przytwierdzać okładzinę do podłoża, bez
uwzględniania przyczepności zaprawy wypełniającej przestrzeń między okładziną a podłożem. W
przypadku podwieszenia okładziny na podłożu ze stali, z betonu lub żelbetu, zamocowanie kotwi w
podłożu zaleca się wykonać w trakcie wykonywania podłoża.
5. Elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki
w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną zalewkę w okładzinie pionowej płyty
o powierzchni do 0,60 m² powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni
powyżej 0,60 m² - cztery punkty, a w okładzinie podwieszonej – zgodnie z indywidualnym projektem.
6. Gniazda na kotwie i trzpienie lub klamry w płytach o grubości nie mniejszej niż 6 cm mogą być
wykonane ręcznie lub mechanicznie, w płytach zaś cieńszych nawiercone wiertarką. Przekrój gniazda
w okładzinie osadzonej na zalewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju elementu
kotwiącego. Przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na sucho bez zaprawy powinien być większy o
2 mm od przekroju elementu kotwiącego lub według dokumentacji stosowania tulei przesuwnych.
7. Głębokość gniazd, w zależności od rodzaju kamienia, z którego są wykonane elementy okładziny,
powinna wynosić:
a) 20 – 25 mm w elementach ze skał magmowych i przeobrażonych oraz z wapieni zbitych i
dolomitów,
b) 25 – 30 mm w elementach z piaskowców twardych,
c) 30 – 50 mm w elementach z piaskowców miękkich, wapieni lekkich i tufów.
8. Przy osadzaniu elementów na sucho obowiązuje stosowanie wymiarów płyt według ustalonych
warunków rozszerzalności termicznej, a kotwienie winno być wykonane według zasad rozkładu kotew
w poziomie i pionie. Szczegóły powinny być podane w dokumentacji.
9. Elementy kamienne mogą być również klejone do podłoża. Przy takim założeniu muszą być
spełnione następujące warunki:
1) dokładne wykonanie elementów kamiennych z zachowaniem jednakowej grubości z tolerancją do
1mm,
2) przygotowanie strony tylnej (przyklejanej) w fakturze odpowiadającej wymaganiom zastosowanych
klejów,
3) przygotowanie podłoża według wymagań dokumentacji oraz potrzeb zapewniających wartość
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klejenia.
Przygotowanie elementów i podłoża do osadzania okładziny
1. Przed przystąpieniem do osadzania elementów, gniazda oraz powierzchnie boczne i tylne płyt
okładzinowych powinny być oczyszczone i zwilżone wodą.
2. Bezpośrednio przed przystąpieniem do licowania powierzchni podłoże powinno być starannie
oczyszczone z resztek zaprawy, z tłustych plam, kurzu, błota, a następnie dokładnie zmyte czysta
wodą.
3. Jakość elementów kamiennych dostarczonych na stanowisko robocze powinna być sprawdzona
przed ich montażem. Ponadto elementy okładziny powinny być dobrane pod względem barwy,
odcieni i naturalnych rysunków (użylenia) kamienia oraz dopasowane w trakcie próbnego ułożenia na
sucho.
4. Elementy osadzane na sucho powinny mieć uprzednio wywiercone otwory na kotwy i panewki.
Podłoże powinno być starannie wyrównane, a w zależności od potrzeb izolowane
Wykonywanie okładziny pionowej
1. Wykonywanie okładziny pionowej powinno być rozpoczynane od dołu, od ustawienia rzędu najniżej
położonych elementów na stałej podstawie przejmującej obciążenie okładziną jednej kondygnacji. W
przypadku okładziny pionowej zewnętrznej podstawą taka może być odsadzka fundamentu, specjalny
występ wieńca, gzyms kordonowy lub odpowiednie wsporniki osadzone w ścianie nośnej. Elementy
cokołów zewnętrznych wykonane ze skał nasiąkliwych należy od dołu odizolować, np. przez ułożenie
paska papy na lepiku w miejscu zetknięcia się okładziny z fundamentem, chodnikiem itp. Może też
obciążenie przejmować system kotwienia.
2. Elementy okładziny pionowej powinny być ustawione pod naciągnięty, wypoziomowany sznur
(drut), który wyznacza położenie górnych krawędzi tych elementów. Osadzanie należy rozpoczynać
od narożników, otworów, pilastrów itp. Jeśli to jest przewidziane projektem, należy w pionowych
stykach elementów kamiennych osadzić trzpienie lub inne elementy kotwiące.
3. Po sprawdzeniu prawidłowości ustawienia, należy elementy okładziny pionowej bez zmiany ich
położenia przytwierdzić montażowo do podłoża za pomocą haków stalowych o średnicy 8 – 12 mm
oraz klinów wspornych.
4. Przy osadzaniu na pełną zalewkę należy, po unieruchomieniu elementów kamiennych (konieczne
jest osadzenie kotew w pionach), przestrzeń między podłożem a tylną powierzchnią okładziny
wypełniać stopniowo zaprawą, warstwami o wysokości nie większej niż 25 cm. Po wypełnieniu
szczeliny do ¼ lub 1/3 wysokości danego rzędu elementów należy wykonanie zalewki przerwać, a po
stężeniu zaprawy usunąć tymczasowe zamocowanie (w zależności od wymagań projektu zamocować
odpowiednie stałe elementy kotwiące w poziomach). Następnie należy dopełnić zaprawą wypełnienie
szczeliny do wysokości nie większej niż 6 – 8 cm poniżej górnej krawędzi licowej elementów
kamiennych, a po sprawdzeniu spoinowania tej krawędzi i usunięciu ewentualnych nierówności przez
ścięcie ich dłutem i przeszlifowanie szlifierką lub ręcznie, można przystąpić do wykonania wstępnego
rzędu okładziny, powtarzając kolejno wszystkie czynności. W celu zabezpieczenia licowych krawędzi
elementów należy przy ustawieniu kolejnego rzędu okładziny podkładać cienkie kliny drewniane.
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5. Grubsze płyty okładzinowe (np. elementy cokołów) muszą być ze sobą łączone w narożnikach
klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.
6. W przypadku, przewidzianego projektem, spoinowania okładziny należy przed wykonywaniem
kolejnego rzędu ułożyć, na wyrównanej górnej powierzchni stykowej elementów, wąski pasek sklejki
lub twardej płyty pilśniowej, który bezpośrednio przed spoinowaniem powinien być usunięty. Ponadto
odpowiednimi wkładkami dystansowymi należy zapewnić utrzymanie jednakowej grubości spoin
pionowych.
7. Przy wykonywaniu zalewki należy unikać zabrudzenia elementów zaprawą. Ewentualne zaciski
należy niezwłocznie usunąć, zmywając powierzchnię okładziny wodą z mydłem za pomocą szczotek.
8. Przy osadzaniu płyt na słupach zaleca się stosować zamocowanie montażowe w postaci
drewnianych jarzm opasujących słup na wysokości ustawionych płyt.
9. Przy licowaniu łuków nad otworami należy klińce okładziny ustawiać na krążynach równocześnie z
obu stron w kierunku zwornika, mocując je do podłoża kotwami. Zwornik powinien być osadzony jako
ostatni.
10. Osadzanie na sucho powinno być wykonywane na podstawie projektu określającego kształt i
wymiary specjalnych elementów kotwiących, ich liczbę oraz sposób zamocowania, dostosowany do
rodzaju okładziny i podłoża (np. za pomocą różnego rodzaju kotew w różny sposób osadzanych –
przy osadzaniu bezpośrednim, albo śrub przytwierdzających elementy okładziny do szkieletu
nośnego – przy osadzaniu pośrednim).
Określenie liczby, kształtu i wymiarów elementów kotwiących powinno nastąpić na podstawie
szczegółowych obliczeń statycznych, uwzględniających działanie sił zewnętrznych i wewnętrznych na
konstrukcję nośną ściany.
11. W nowoczesnych rozwiązaniach pojawiają się grodzie lub zabudowy otworów, wykonane z
elementów aluminiowych. Opracowane dotychczas mocowanie fabryczne kołkami rozporowymi do
muru należy przy okładzinie kamiennej zmienić.
12. Okładzina pionowa narażona jest na działanie zmian temperatury. Należy wprowadzić styki
termiczne, których wykonanie jest związane ze specjalnym mocowaniem z zastosowaniem
dylatacyjnym kotew

Wykonywanie okładziny poziomej
1. Przygotowanie elementów i podłoża. Przed przystąpieniem do osadzania elementów, gniazda oraz
powierzchnie boczne i tylne płyt okładzinowych powinny być oczyszczone i zwilżone wodą.
Bezpośrednio przed przystąpieniem do licowania powierzchni podłoże powinno być starannie
oczyszczone z resztek zaprawy, z tłustych plam, kurzu, błota, a następnie dokładnie zmyte czysta
wodą. Jakość elementów kamiennych dostarczonych na stanowisko robocze powinna być
sprawdzona przed ich montażem. Ponadto elementy okładziny powinny być dobrane pod względem
barwy, odcieni i naturalnych rysunków (użylenia) kamienia oraz dopasowane w trakcie próbnego
ułożenia na sucho. Elementy osadzane na sucho powinny mieć uprzednio wywiercone otwory na
kotwy i panewki. Podłoże powinno być starannie wyrównane, a w zależności od potrzeb izolowane
2. Okładziny stopni schodowych zawierają zarówno elementy pionowe (podstopnie), jak i poziome
(stopnice). Jedne i drugie powinny być osadzone na zaprawie według tabl. 26-1 (ŚK1/38/2006) .
Grubość warstwy zaprawy między podłożem i podstopnicą powinna wynosić 10 – 20 mm, a między
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podłożem i stopnicą nie powinna być mniejsza niż 20 mm. W styku między stopnicą powinny być
osadzone trzpienie o średnicy 6 – 8 mm. Stopnie zewnętrzne powinny mieć spadek 1% w kierunku
poprzedniej krawędzi stopnicy, dla stopni zaś wewnętrznych spadek ten powinien mieścić się w
granicach 2 – 5%.
3. Elementy okładziny poziomej (podokienniki, nakrywy, balustrady itd.) powinny być osadzone na
podkładzie o grubości 10 – 20 mm z zaprawy tabl. 26-1 (ŚK1/38/2006) .
4. Podokienniki zewnętrzne powinny po osadzeniu zapewnić prawidłowy spływ wody opadowej
(spadek powinien być wyrobiony w podkładzie bądź powinien go mieć element kamienny). Spoina
pozioma między podokiennikiem i krawędzią elementu okładziny pionowej, znajdującej się pod
otworem okiennym oraz styki podokiennikowe z elementami konstrukcji okna, powinny być
wypełnione wodoszczelnym kitem elastycznym.
5. Podokienniki wewnętrzne powinny być ułożone poziomo (dopuszczalne odchylenie do poziomu 1
mm/m), a w przypadku wnęki podokiennej – dodatkowo wzmocnione za pomocą wsporników
metalowych wpuszczonych w mur podokienny.
6. Istotnym problemem jest konieczność utrzymania dylatacji poziomej.
Wykonywanie okładziny podwieszonej
1. Osadzenie elementów okładziny podwieszonej, tj. licowanie spodu poziomych elementów budynku
(np. podciągów wsporników, nadproży okiennych i drzwiowych itd.) albo spodu elementów
nachylonych do poziomu (np. podniebienia schodów) powinno być wykonywane na podstawie
rysunków szczegółowych i pod nadzorem wykwalifikowanego majstra.
2. Podwieszenie okładzin kamiennych do belek i stropów żelbetowych zaleca się wykonywać za
pomocą stalowych wieszaków wbetonowanych w elementy żelbetowe. Końcówka wieszaka
tkwiącego w podłożu powinna być zgięta lub nagwintowana i zaopatrzona w podkład z płaskownika
stalowego i nakrętkę. Kotwie – wieszaki powinny przenosić ciężar okładziny wraz z ciężarem warstwy
świeżej zaprawy stanowiącej zalewkę. Zaleca się stosować kotwienie czołowe. Wieszaki muszą być
zabezpieczone przed korozją.
3. Przy wypełnianiu przestrzeni między okładziną podwieszoną i podłożem należy zabezpieczyć
prawidłowe położenie elementów kamiennych, podpierając płyty stojakami lub podtrzymując je
hakami montażowymi lub klamrami.
4. Skrajne elementy nadproża zaleca się opierać częściowo na górnym brzegu licówki pionowej, a
wszystkie elementy połączyć trzpieniami i podwiesić do konstrukcji nadproża. Elementy boczne
ościeży powinny być szczególnie starannie połączone między sobą trzpieniami, a z obudową otworu
klamrami.
5. Wszystkie elementy kamienne podwieszone muszą być zakotwione do podłoża kotwami ze stali
odpornej na korozję lub z metali kolorowych. Dokumentacja techniczna powinna szczegółowo
omawiać podwieszenia narażone na szczególne działanie sił i obciążeń dynamicznych.

Wykonywanie dylatacji
1. Dylatacje w okładzinie kamiennej powinny się pokrywać z dylatacjami licowanej budowli.
2. Odstępy między szczelinami dylatacyjnymi w okładzinie nie powinny być większe niż 20 m.
3. W budynkach nie mających dylatacji należy w okładzinie przewidzieć i wykonać szczeliny
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dylatacyjne, tzw. termiczne, przebiegające przez całą wysokość okładziny w odstępach 10 – 20 m i
wypełnione kitem.
4. Dylatacja w okładzinie kamiennej może być wykonana jako dylatacja otwarta lub dylatacja kryta.
Przy dylatacji otwartej osie szczelin dylatacyjnych okładziny i budynku powinny się pokrywać, przy
dylatacji zaś krytej powinny być przesunięte o grubość elementu okładziny. Szerokość szczelin
dylatacyjnych powinna wynosić:
- w okładzinach poziomych 0 – 10 mm,
- w okładzinach pionowych 10 – 15 mm.
5. W okładzinach poziomych należy przy dylatacjach konstrukcyjnych stosować dylatacje między
płytami kamiennymi. Rozwiązanie szczegółowe podawać powinna dokumentacja techniczna
6. Spoinowanie elementów kamiennych należy wykonywać po zakończeniu osadzenia całej okładziny
lub jej wydzielonych fragmentów, stosując zaprawy po usunięciu paska sklejki lub płyty pilśniowej ze
spoin poziomych.
7. Grubość i rodzaj spoiny (wypukła, wklęsła itp.) powinny być podane w projekcie i dostosowane do
faktury okładziny.
8. Okładziny z miękkich wapieni należy spoinować zaprawą z dodatkiem mączki z tego samego
wapienia.
9. W przypadku przewidywanego piaskowania okładziny (np. przy okładzinie z płyt piaskowcowych)
należy spoinowanie wykonać po oczyszczeniu powierzchni licowanej.
10. Jeżeli grubość spoin jest mniejsza niż 1,5 mm, to nie należy wykonywać spoinowania, a elementy
okładziny powinny być ustawione po dokładnym doszlifowaniu krawędzi.
11. Po ukończeniu osadzania elementów okładziny kamiennej, spoinowania i ewentualnych
poprawek, należy lico zewnętrzne okładziny oczyścić. Elementy polerowane powinny być tylko
zmywane wodą z mydłem za pomocą miękkich szczotek lub szmat, a elementy kamienne o innej
fakturze należy oczyścić twardymi szczotkami ryżowymi lub podobnymi, albo za pomocą piaskowania
w przypadku faktur groszkowanych lub piaskowanych.
12. Spoinowanie może być wykonane kitami stale plastycznymi przy ciśnieniowym wprowadzaniu
kitu.
13. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu robót oraz sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny:
a. Sprawdzenie przygotowania elementów kamiennych, ich ustawienia lub ułożenia oraz zakotwienia,
a także grubości zalewki lub podkładu, należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku
budowy.
b. Sprawdzenie grubości spoin i prawidłowości ich przebiegu; grubość i sposób wypełnienia spoin
należy sprawdzać za pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości przez
pomiar z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie prostoliniowości i prawidłowości układu spoin w
okładzinach z elementów regularnych (na zgodność z wymogami PN-72/B-06190) należy
przeprowadzać przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dwóch dowolnie wybranych
spoin na całą ich długość i pomierzenie odchyłek z dokładnością do 1 mm. Kierunek prostopadły
należy sprawdzić przez przyłożenie do tego sznura lub drutu kątownika murarskiego i pomiar
odchyleń z dokładnością do 1 mm.
c. Sprawdzenie prawidłowości powierzchni okładziny należy przeprowadzać na zgodność z
wymaganiami PN-72/B-06190 za pomocą przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach
łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru szczelinomierzem z
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dokładnością do 2,0 mm prześwitu między tą łatą a powierzchnią okładziny. W przypadku, gdy
zgodnie z wymaganiami dokumentacji okładzina nie tworzy płaszczyzny, do sprawdzenia należy
zamiast łaty kontrolnej użyć odpowiednich szablonów.
d. Sprawdzenie dylatacji należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru w celu
stwierdzenia zgodności ich wykonania z ustaleniami projektu technicznego i wymagań zawartych w
pkt. pt. „Wykonywanie dylatacji”.
14. Sprawdzenie oczyszczenia okładziny należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych.

5.4. Ochrona kamienia przed korozja.
Związki agresywne w atmosferze działają niszcząco na elementy kamienne. W niedługim czasie po
osadzeniu występują widoczne uszkodzenia. Szczególnie daje się to zauważyć na okładzinie
piaskowcowej i wapiennej. Należy, w zależności od zagrożenia, okładzinę kamienną zabezpieczyć.
Rozróżnia się kilka metod i środków, które gwarantują dłuższy lub krótszy okres zabezpieczenia.
Ostatnio szeroko stosowane jest nasycanie żywicami organicznymi oraz monomerami metaksylanu
metylu. Do najczęściej rozpowszechnionych należy tzw. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu
krzemowego. Sposób zabezpieczenia powinna określać dokumentacja techniczna i instrukcja
technologiczna.
6. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji.

Kryteria oceny jakości odbioru wykonanej okładziny z kamienia naturalnego
1. Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest przedstawić
dokumentację techniczną projektowo-kosztorysową, uwzględniającą wymagania odpowiednich norm i
określającą rodzaj, typ i odmianę osadzania oraz ewentualne specjalne wymagania techniczne i
dekoracyjne (np. kolorystyczne, fakturowe), jak również:
- stwierdzenie prawidłowego wykonania robót międzyoperacyjnych (protokoły z odbiorów
międzyoperacyjnych),
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych materiałów ( atesty ).
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień
norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, albo innym
równorzędnym dowodem.
2. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez
porównanie wykonanej okładziny kamiennej z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.
3. Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu badania
międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania
podłoża zgodnie z wymaganiami.
4. Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzić pośrednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy oraz przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń (atestów) z kontroli
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jakości materiałów stwierdzających zgodność użytych elementów kamiennych i innych materiałów z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z właściwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku
materiałów nienormalizowanych - z wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do
stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów. Materiały nie mające dokumentów
potwierdzających ich jakość powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez
upoważnione laboratoria.
5. Ocena jakości. Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. pt. „Tolerancje wymiarowe elementów
okładzinowych kamiennych”...) dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać za zgodną z
wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo
całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część, uznać za
niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania całości robót
za niezgodne z wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić
roboty, czy też po dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami
normy, a następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. Ochrona
kamienia przed korozją
7. Obmiar robót.
7.1. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1. Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.

9. Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.
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10. Przepisy związane i piśmiennictwo.
1. PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

2. PN-EN 197-1:2002

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.
3. PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

4. PN-87/B-01100

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

5. PN-74/B-30175

Kit asfaltowy uszczelniający.

6. PN-EN 13813:

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały Właściwości i

wymagania
7. PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
8. PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
9. PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
dla projektu budowlanego – pt.: ”REWITALIZACJA RYNKU MIEJSKIEGO W USTRONIU RYNEK JAKO SALON MIASTA
Adaptacja wejścia do toalet publicznych w Budynku Urzędu Miejskiego w Ustroniu.”
SST 1.1.5. - Zbrojenie elementów konstrukcyjnych.
CPV 45262310-7 Zbrojenie
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie prac rozbiórkowych i przygotowawczych podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji rynku
miejskiego w Ustroniu - Adaptacja wejścia do toalet publicznych w Budynku Urzędu Miejskiego w
Ustroniu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
a) przygotowaniem zbrojenia,
b) montażem zbrojenia,
c) kontrolą jakości robót i materiałów.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1 Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do
40 mm.
1.4.2. Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń
w sposób czynny.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania

ogólne” .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją
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Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne".

2. Materiały.
Stal zbrojeniowa
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-S-10042, PN-H-84023/06,
PN-H-84018 i PN-H-93215.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polskimi Normami.
W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiadać Aprobatę Techniczną
potwierdzająca możliwość zastosowania prętów do zbrojenia betonu z obiektach mostowych oraz
deklarację zgodności. Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy.
Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o
średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o
średnicy 1,5 mm.
Materiały spawalnicze
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych.
Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowanie
podkładek z drewna, cegły lub prętów stalowych.
Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni
czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia
widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
a.jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
b.jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm,
zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

3. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Przystępując do wykonania zbrojenia Wykonawca powinien mieć do dyspozycji:
- giętarki,
- prostowarki,
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- nożyce do cięcia prętów,
- wiertarki stacjonarne lub ręczne do wiercenia otworów w betonie,
- lekki żuraw samochodowy,
- sprzęt do transportu pomocniczego.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, 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 Inżyniera,
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonaine robót.
5.1. Przygotowanie zbrojenia
5.1.1. Czyszczenie prętów
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym
wymagania punktu 5.2.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia
powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub
zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi
tłuszcz. Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal
pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju
poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża
się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inżyniera.
5.1.2. Prostowanie prętów
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się
prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.
5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza
się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Należy
ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości
odgięć.
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5.1.4. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN - S
– 10042). Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę
wynosi 10 d. Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o
średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica
odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż:
5d dla stali klasy A - 0 i A - I
10d dla stali klasy A - II
15d dla stali klasy A - III i A - III N
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji; w których zagięcia ulegają jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane
dla haków. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Wewnętrzne średnice odgięcia
prętów zbrojenia głównego, poza odgięciami w obrębie haka powinny być dla stali A II nie mniejsze
niż 10d.

5.2. Montaż zbrojenia
5.2.1. Wymagania ogólne
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN - S – 10042). Wymaga się następujących
klas stali: A - 0 (dla elementów drugorzędnych, niekonstrukcyjnych), A -I, A - II, A - III, A - III N (PN 91/S - 10041, PN – M - 84023/06), dla elementów nośnych. Inne gatunki stali zbrojeniowej mogą być
używane do budowy mostów betonowych pod warunkiem dopuszczenia ich przez Ministerstwo
Transportu i Gospodarki Morskiej (PN-S-10041). Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego
dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie
prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Zbrojeniu prętami wiotkimi
podlegają wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu. (Konstrukcje nie żelbetowe muszą
posiadać zbrojenie zabezpieczające przed pojawieniem się rys (PN - S – 10042). W konstrukcję
można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać
stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i
oblodzonej stali, która była wystawiona na działanie słonej wody; stan powierzchni wkładek
zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. Możliwe jest wykonanie
zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku
stali, zmiany te wymagają zgody pisemnej Inżyniera. Zaleca się zbroić beton prętami żebrowanymi o
średnicy nie większej niż 32 mm, choć dopuszczalna maksymalna średnica wynosi 40 mm. W
dźwigarach belkowych w każdym przekroju na całej długości dźwigara muszą znajdować się co
najmniej 2 pręty w dolnej i 2 pręty w górnej strefie. W płytach, maksymalny rozstaw zbrojenia może
wynosić 35 cm. minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
a) 0.07 m. dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
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b) 0.055 m. dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
c) 0.05 m. dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
d) 0.03 m. dla zbrojenia głównego dźwigarów,
e) 0.025 m. dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów (PN - S

-10042).

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia
5.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania
W obiektach mostowych kolejowych należy stosować wyłącznie połączenia czołowe prętów. W
mostach drogowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:
a) czołowe, elektryczne, oporowe,
b) nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
c) nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
d) zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
e) zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
f) czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,
g) czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
h) czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem,
i) zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
j) czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika.

5.2.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami
oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic.
5.2.2.3. Skrzyżowania prętów
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy
do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W szkieletach
zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami.

5.3. Odbiór stali zbrojeniowej
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego, w który powinien
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
-znak wytwórcy,
-średnicę nominalną,
-gatunek stali,
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-numer wyrobu lub partii,
-znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być
następujący:
-na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych
zanieczyszczeń,
-odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach
określonych dla danej klasy stali w obowiązujących normach państwowych,
-pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5
mm na 1 m długości pręta.

6. Kontrola jakości robót.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela
nr 2. Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące:
a) dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno
przekraczać 3%,
b) różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 5 mm,
c) różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ± 5 mm,
d) różnice w rozstawie między prętami głównymi w płytach nie powinny przekraczać ± 10 mm,
e) dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25 mm,
f) liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna
przekraczać 20 % w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej ich liczby na tym pręcie,
g) różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm.

7. Obmiar robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inżyniera.
Jednostką obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg)
zmontowanego uzbrojenia t.j. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną
odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu
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prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w
projekcie.

8. Odbiór robót.
Badania wg 6 należy przeprowadzać w czasie odbioru robót. Na podstawie wyników badań należy
sporządzić protokóły odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty
należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze ST, dokumentacją projektową i przedstawić je
do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatności.
Ogólne zasady odbioru podano w ST „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- pozyskanie materiałów,
- transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania zbrojenia,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "na zakład",
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w ST.

10. Przepisy związane.
10.1. Normy
1. PN-M-84023/06. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.
2. PN-H-84023/01. Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.
3. PN-H-93215. Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
4. PN-H-04310. Próba statyczna rozciągania metali.
5. PN-H-04408. Metale. Technologiczna próba zginania.
6. PN-S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
7. PN-S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprężonego. Wymagania i Badania. Wyd. Norm.
Warszawa 1992.
8. PN-S-10040;1999. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Wymagania i Badania.
9. PN-EN 10025:2002(U) Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
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10. PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty żebrowane.
11. PN-ISO 6935-2/Ak Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
12. PN-EN ISO 7438 Metale. Próba zginania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
dla projektu budowlanego – pt.: ”REWITALIZACJA RYNKU MIEJSKIEGO W USTRONIU RYNEK JAKO SALON MIASTA
Adaptacja wejścia do toalet publicznych w Budynku Urzędu Miejskiego w Ustroniu.”

SST 1.1.6. - Elementy konstrukcji stalowych daszku.
CPV 45262400-5 Konstrukcje ze stali konstrukcyjnej

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie konstrukcji stalowych wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym podczas prowadzenia
prac przy rewitalizacji rynku miejskiego w Ustroniu - Adaptacja wejścia do toalet publicznych w
Budynku Urzędu Miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
dostarczeniem na budowę i zamontowaniem konstrukcji stalowych oraz ich malowaniem
antykorozyjnym. Zakresem swym obejmują wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.
Ustalenia

zawarte

w

niniejszej

specyfikacji

dotyczą

prowadzenia

robót

związanych

z

zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez wielokrotne pokrycie konstrukcji stalowej powłoką
antykorozyjną i obejmują:
a) przygotowanie powierzchni, zmycie, odtłuszczenie, czyszczenie strumieniowo- ścierne do stopnia
czystości Sa 2,5,
b) wykonanie warstwy gruntującej,
c) wykonanie powłok ochronnych o łącznej grubości powłok 240 µm.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w
ST (kod CPV 45000000-01) „„Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

(CPV

45000000-01) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach

producentów

wymienionych

w

założeniach

szczegółowych

do

poszczególnych

rozdziałów. Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości,
wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i
dokumentacji budowy. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu
robót.

Wykonanie konstrukcji w wytwórni
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów, prostoliniowości używanych
wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby, w których
odchyłki wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-89/S-10050
pkt.2.4.2. Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonać zgodnie z ustaleniami projektu
budowlanego, ale tak by zachowane były wymagania PN- 89/S-10050 pkt.2.4.1.1. Brzegi po cięciu
powinny być oczyszczone z żużla, nacieków i rozprysków materiału. Ostre brzegi należy wyrównać i
stępić przez wyokrąglanie. Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych należy utrzymać w zgodności
z podanymi w Dokumentacji Projektowej. Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać
uprawnienia państwowe. Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym
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spawaczom. Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości
powinna być wyższa niż 0°C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5°C.
Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi
stanowisk roboczych i złączy spawanych. Ukosowanie brzegów elementów można wykonać ręcznie,
mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności.

Połączenia spawane
Wszystkie spoiny spawane wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w projekcie
budowlanym. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt.2.4.4.4.
Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5°C. Przygotowanie
elementów do wykonania spoin należy wykonać wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, PN-88/M-69018.
•Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym
okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się
według właściwych norm spawalniczych.
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1.5 mm.
•Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się
grubość mniejszą:
-o 5% dla spoin czołowych
-o 10% dla pozostałych
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jeśli wady te mieszczą się w granicach
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
•Wymagania dodatkowe takie jak:
-obróbkę spoin
-przetopienie grani
-wymaganą technologię spawania
może zalecić Inżynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy.
•Zalecenia technologiczne
-spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
•Do

wykonania

połączeń

spawanych

można

użyć

wyłącznie

materiałów

spawalniczych,

przewidzianych w projekcie budowlanym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakości. Sprzęt
spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy spawanych, zgodnie z technologią spawania i
Dokumentacją Projektową. Stan techniczny sprzętu spawalniczego powinien zapewnić utrzymanie
określonych parametrów spawania, przy czym wahania natężenia napięcia prądu podczas spawania
nie mogą przekraczać 10%.
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Połączenia na śruby
- Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek,
przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.
- Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych
powierzchni.
- Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć
warstwą smaru.
- Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
Konstrukcję na placu budowy należy składować, uwzględniając kolejność poszczególnych faz
montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją
układać na podkładach drewnianych. Słupy powinny być przymocowane do fundamentów uprzednio
zabetonowanymi markami. Segregacja elementów,

które kolejno będą pobierane do montażu,

powinna być prowadzona od razu po nadejściu pierwszych transportów konstrukcji. Dostęp żurawi
transportowych do poszczególnych stosów elementów musi być dostatecznie wygodny. Scalanie
elementów powinno odbyć się na podstawie projektu technologii montażu, a połączenie elementów
na podstawie projektu konstrukcji. Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane
do miejsca wbudowania w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Przewiduje się wykonanie
warsztatowe konstrukcji stalowych wg dokumentacji technicznej, dostawa na plac budowy oraz
zmontowanie poszczególnych konstrukcji na budowie.
Przed nałożeniem powłoki malarskiej należy konstrukcję oczyścić metodą strumieniowo-ścierną do
stopnia czystości Sa 2,5. Łączna grubość powłok zestawu powinna wynosić 240 µm. Grubość
poszczególnych powłok określa instrukcja Producenta zestawu malarskiego. Materiały malarskie
zabezpieczające stal przed korozją stosowane do powłok powinny odpowiadać wymaganiom
określonym w PN-H-97053 oraz być zgodne z Zaleceniami do stosowania przy wykonywaniu
zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych. Materiały pomocnicze do oczyszczenia
powierzchni i używanego sprzętu malarskiego muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. Należy
sprawdzić okresy gwarancji materiałów. Kolorystyka powłoki powinna być zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru.
3. Sprzęt.
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja
techniczna - Ogólna”.
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Roboty wykonywane będą przy użyciu sprzętu przeznaczonego do malowania konstrukcji stalowych.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja
Techniczna – Ogólna”.

4.2. Transport materiałów i sprzętu.
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton
- ciągnik kołowy z przyczepą
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i
wyładunku

oraz

przewozie

na

środkach

transportowych

należy

przestrzegać

przepisów

obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich
środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych
materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
Konstrukcje stalowe i materiały do ich wykonania, dostarczone na budowę, powinny być
wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub
wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla
zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie
miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i
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naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki
antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub
desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, które po
wbudowaniu zajmują położenie pionowe, należy składować w tym samym położeniu. Elektrody należy
składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) należy składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
Malowanie konstrukcji należy wykonać po oczyszczeniu powierzchni metodą strumieniowo-ścierną po
odebraniu powierzchni przez Inżyniera. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być
sucha, wolna od tłuszczu i kurzu. Minimalna grubość łączna powłoki malarskiej (zgodnie z
Dokumentacją Projektową) nie mniej niż 240 µm. Wyroby malarskie należy przygotować i stosować
zgodnie z instrukcją producenta oraz PN-H-97070. Należy sprawdzić czy wyroby posiadają atesty
producenta oraz czy termin przydatności do stosowania nie został przekroczony. Minimalny odstęp
czasu przed nakładaniem następnej warstwy stosować zgodnie z wymaganiami producenta. Po
wykonaniu powłoki należy sezonować 14 dni. Wykonanie powłoki malarskiej powinno być zgodne z
PN-H-97053. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C. w temperaturze
wyższej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. Niedopuszczalne jest
wykonywanie prac w temperaturze poniżej +5°C lub gdy konstrukcja jest nagrzana powyżej 40°C oraz
w wilgotności wzgl. powietrza powyżej 80%. Ponadto nie należy prowadzić prac malarskich: we
wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych na wolnym powietrzu oraz gdy na
powierzchni konstrukcji występuje rosa. Świeża warstwa materiału malarskiego nie powinna być w
czasie schnięcia narażona na działanie kurzu i deszczu.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
Konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie: systemem powłokowym do renowacji
całkowitej po usunięciu starych powłok i po oczyszczeniu powierzchni do stopnia czystości Sa2,5 grubość całkowita powłok 240 µm. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zaproponuje zestaw
malarski posiadający Aprobatę Techniczną do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

6. Kontrola jakości robót.
Kontrola montażu konstrukcji stalowych polega na:
- sprawdzeniu jakości elementów składowych konstrukcji,
- sprawdzeniu geodezyjnym rzędnych i przebiegu elementów konstrukcyjnych,
- kontroli powłok antykorozyjnych,
- sprawdzeniu zamocowania stężeń i legarów,
- sprawdzeniu ciągłości połączeń spawanych.

Dla powłok malarskich należy sprawdzić przygotowanie powierzchni przed malowaniem, dokładność i
jakość wykonania powłok malarskich na podstawie oględzin oraz ich grubości zgodnie z PN-C-81515.
Pomiar grubości powłoki należy wykonać za pomocą przyrządów magnetyczno-indukcyjnych z
dokładnością ±10 %. Pomiar należy przeprowadzić w minimum po 7 miejscach na każdą stronę

89

poręczy. Wynik ostateczny przyjmuje się średnią arytmetyczną wyników uzyskanych z 5 pomiarów po
odrzuceniu 2 najbardziej skrajnych odczytów. Średnia nie może wynosić mniej niż 95 %
projektowanej grubości.

7. Obmiar robót.
7.1. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Dla konstrukcji stalowych jednostką obmiaru jest 1 t wykonanej i zainstalowanej konstrukcji stalowej o
określonych w projekcie parametrach.
Dla powłok zabezpieczających malarskich jednostką obmiaru jest 1 m2 konstrukcji stalowej
zabezpieczonej powłokami malarskimi.

8. Odbiór robót.
8.1. Podstawa odbioru.
Wg zasad ogólnych specyfikacji ogólnej. Płatność za l m2 wykonanego malowania należy
przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów oraz oceną jakości wykonanych
robót na podstawie wyników pomiarów i badań.

9. Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.
Cena wykonania montażu konstrukcji stalowych obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup i transport materiałów do wykonania robót,
- montaż elementów konstrukcji stalowych wraz z regulacja wysokościową w planie,
- usunięcie poza obszar montażu pozostałości materiałowych i oczyszczenie stanowiska pracy,
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów.

Cena wykonania powłok malarskich obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,
- wykonanie osłon zabezpieczających,
- przygotowanie, ustawienie i rozbiórka pomostów i rusztowań,
- oczyszczenie powierzchni do stopnia czystości Sa2,5,
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- wykonanie powłoki renowacyjnej zestawem R2 o grubości 240 μm.,
- uzupełnienie powłok w miejscach ewentualnych uszkodzeń,
- wykonanie badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.
10. Przepisy związane.
1.PN-S-10050 Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
2. PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
3. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
4. PN-H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne.
5. PN-EN ISO 1518; 2000 Farby i lakiery. Próba zarysowania.
6. PN-EN ISO 2409; 1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.
7. PN-EN ISO 2808; 1999 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki.
8. PN-EN ISO 3892; 2002U Powłoki konwersyjne na podłożu metalowym. Oznaczenie masy
jednostkowej powłok. Metody wagowe.
9. PN-EN ISO 8501-1; 1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni.
10. PN-EN ISO 4617; 2002 Farby i lakiery. Lista termonów równoznacznych.
11. Przepisy BHP dotyczące robót malarskich i przygotowania powierzchni przed malowaniem.
12. Przepisy BHP dotyczące prac na wysokości.
13. Aprobaty techniczne.
14. Karty techniczne produktów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
dla projektu budowlanego – pt.: ”REWITALIZACJA RYNKU MIEJSKIEGO W USTRONIU RYNEK JAKO SALON MIASTA
Adaptacja wejścia do toalet publicznych w Budynku Urzędu Miejskiego w Ustroniu.”

SST 1.1.7. - Pokrycie daszku wraz z obróbkami.
CPV 45223220-4 Roboty zadaszeniowe
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie pokrycia daszku oraz obróbek blacharskich z miedzi podczas prowadzenia prac przy
rewitalizacji rynku miejskiego w Ustroniu - Adaptacja wejścia do toalet publicznych w Budynku Urzędu
Miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązująca podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.
1.3. Zakres robót.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie pokryć dachowych blacha wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystającymi ponad dach budynku:
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST-1.0.0 CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-
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1.0.0 CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-1.0.0 CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha blacha miedziana, grubości 0,5-0,6 mm, taśma szerokości 670 mm.
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiałów i wyrobów na
budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
− Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
− Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 4
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4.2. Transport materiałów:
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki
transportu:
− samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
− samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
− ciągnik kołowy z przyczepa.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej
wzdłuż środka transportu. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy
przestrzegać przepisów dowiadujących w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe musza spełniać wymagania przepisów
ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
− pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
− równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią
deskowania a łata kontrolna o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),
− równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),
− podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym
lub kitem asfaltowym,
− w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być
usztywnione krawędzie zewnętrzne.
5.2. Podkład z desek pod pokrycie blachą
Podkład z desek pod pokrycie blacha powinien spełniać następujące wymagania:
− podkład z drewna pod pokrycie blacha ocynkowana lub cynkowa powinien być wykonany z desek
obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna
być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm,
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− odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blacha ocynkowana i
nie więcej niż 4 cm przy kryciu blacha cynkowa,
− podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien byc wykonany z desek, jak w pkt. 5.1,
łączonych na wpust lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności
podkładu dopuszcza sie układanie desek na styk,
− gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały sie z blacha. Przy kryciu
blachą miedziana – gwoździe miedziane,
− w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów itp.
podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk,
− podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.
5.3. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobów i wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999.
5.3.1. Pokrycia z blach płaskich
5.3.1.1. Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej
Pokrycie blacha miedziana o grubości 0,6 mm wykonuje sie według zasad podanych dla pokrycia
blacha ocynkowana o grubościach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz według wymagań normy PN-EN
504:2002 dla blach układanych na ciągłym podłożu i zaleceń producenta. Złącza prostopadłe do
okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza równolegle do okapu – na rąbki leżące. Gwoździe
i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być miedziane.
5.4. Obróbki blacharskie
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy miedzianej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15°C. Robót nie można wykonywać na
oblodzonych podłożach.
5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należ pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
5.5.2. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczać 25,0 m.
5.5.3. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome
– w celu osadzenia kołnierza wpustu.
5.5.4. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów
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ponaddachowych.
5.5.5. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi
nałożonymi na wpust przed mo8liwoscia zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi
stać sie przyczyna niedro8nosci rur spustowych.
5.5.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.5.7. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B94701:1999 i PN-B-94702:1999
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokryć
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac
pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy
a) Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 5081:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.
b) Uznaje sie, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa robót jest:
– dla robót – Krycie dachu blacha i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
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naturze
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodności
ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej
8.2. Odbiór podkładu
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej
o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałka milimetrowa. Prześwit miedzy sprawdzana
powierzchnia a łata nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w
kierunku równoległym do spadku.
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy
lub utrudniony.
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podkładu,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
c) zapisy dotyczące wykonywania robót porywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
– zestawienie wyników badan międzyoperacyjnych i końcowych,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacja,
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić
program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne
wyniki.
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie dachowe nie powinno być
odebrane.
W takim przypadku należy przyj ac jedno z następujących rozwiązań:
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia,
obniżyć cenę pokrycia,
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie
odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.
8.4. Odbiór pokrycia z blachy
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia 8abek i łapek.
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu dro8nosci przewodów kanalizacyjnych.
8.6. Zakończenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokołem, który powinien zawierać:
– ocenę wyników badan,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
–

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1. Pokrycie dachu blacha
Płaci sie za ustalona ilość m2 krycia, która obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
– oczyszczenie podkładu,
– pokrycie dachu blacha płaska łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów,
kalenic, koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
– likwidacja stanowiska roboczego.
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9.2. Obróbki blacharskie
Płaci sie za ustalona ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
9.3. Rynny i rury spustowe
Płaci sie za ustalona ilość mb rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
-PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
-PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
-PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.
-PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych
z blachy miedzianej lub cynkowej.
-PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy
miedzianej układanych na ciągłym podłożu.
-PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze
stali układanych na ciągłym podłożu.
-PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Część 1:Stal., Część 2: Aluminium,
Część 3: Stal odporna na korozje.
-PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rur spustowych okrągłych.
-PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
-PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
-PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
-PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa8enia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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