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A. WARUNKI OGÓLNE
1. WSTĘ P
1.1. Przedmiot Szczegó łowej Specyfikacji Technicznej
Szczegó łowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wymagań wspó lnych dla robó t objętych zamó wieniem o nazwie:
„ Modernizacja Parku Zdrojowego w Ustroniu, ul. Parkowa - Zagospodarowanie Terenu”
1.2. Zakres stosowania Szczegó łowej Specyfikacji Technicznej
Szczegó łowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robó t obję tych Szczegó łową Specyfikacją Techniczną
Wymagania ogó lne należ y rozumieć i stosować w powią zaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegó lnych obiektó w i rodzajó w
robó t.
Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania robó t, usług i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy
pań stwowe, instrukcje i przepisy stosują ce się do robó t.
1.4. Określenia podstawowe
Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowią zują cymi przepisami, stanowią cy urzędowy dokument przebiegu robó t
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzą cych w toku wykonywania robó t
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdó w obsługują cych zadanie budowlane
na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakoń czeniu.
Inwestor osoba reprezentują ca interesy Zamawiają cego przedsięwzięcia, akceptują ca poczynania Wykonawcy na budowie,
zatwierdzają ca ewentualnie korygują ca je
Inspektor nadzoru/Inżynier osoba reprezentują ca interesy Inwestora kontrolują ca zgodność realizacji budowy z projektem,
sprawdzają ca jakość i odbierają ca roboty budowlane.
Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważ niona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.
Księ ga Obmiaró w - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służ ą cy do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaró w dokonywanych robó t w formie wyliczeń , szkicó w i ewentualnie dodatkowych załą cznikó w; wpisy w Księdze Obmiaró w
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.
laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiają cego, niezbędne do przeprowadzeni wszystkich badań i pró b
zwią zanych z oceną jakości materiałó w oraz robó t.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robó t, zgodne z Dokumentacją Projektową .
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robó t z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedziałtolerancji nie został
określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robó t budowlanych.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczą ce sposobu realizacji
robó t lub innych spraw zwią zanych z prowadzeniem budowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będą ca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robó t - wykaz robó t z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Przedsię wzię cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowią cy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina,
bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowią ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurocią g itp.
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, któ ra wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będą cego przedmiotem robó t.
Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robó t z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowią cą odrębną całość technologiczną , zdolną do samodzielnego
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno uż ytkowych. Zadanie moż e polegać na wykonywaniu robó t zwią zanych z termo
modernizacją budynku
Przyję te oznaczenia i skró ty
PN - Polska Norma
BN - Branż owa Norma
OST - Ogó lne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
1.5. Ogó lne wymagania dotyczące robó t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robó t oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inwestora.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiają cy w terminie określonym w dokumentach umowy przekaż e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaró w oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety ST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zagospodarowanie i ochronę placu budowy.
1.5.2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest jak w pkt 1.1
1.5.3. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w dokumentacji.
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowi ą zany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w ca łości obcią ż ają Wykonawcę wygrywają cego przetarg.
Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej
powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być
wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.
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Jeż eli w trakcie wykonywania robó t okaż e się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inwestora,
Wykonawca sporzą dzi brakują ce rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoż y je Inwestorowi do zatwierdzenia.
1.5.4. Zgodność robó t z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część
Kontraktu, a wymagania wyszczegó lnione w choć by jednym z nich są obowią zują ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbież ności w ustaleniach poszczegó lnych dokumentó w obowią zuje następują ca kolejność ich waż ności:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moż e wykorzystywać błędó w lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inwestora, któ ry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbież ności opis wymiaró w waż niejszy jest od odczytu ze skali rysunkó w. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważ ane za wartości docelowe, od któ rych dopuszczalne są odchylenia w
ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałó w i elementó w budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalają cą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastą pione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.5. Informacja o terenie budowy
Teren budowy jest zabudowany i zadrzewiony, opr ó cz budynkó w będą cych przedmiotem opracowania, znajdują się na niej jeszcze
budynek gospodarczy i odkryty basen ką pielowy. Wokó łbasenu znajdują się place rekreacyjny i sportowy. Występują ca na działce
zieleń wysoka stanowi fragment okalają cej zieleni parkowej. Wykonawca ma obowią zek tak zorganizować roboty, aby nie dopuścić do
dewastacji.
Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementó w zagospodarowania Wykonawca usunie na własny koszt.
Jeż eli wystą pi sytuacja, któ ra będzie kolidowała z robotami należ y uzgodnić ją z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robó t
Wykonawca ma obowią zek znać i stosować w czasie prowadzenia robó t wszelkie przepisy dotyczą ce ochrony środowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykań czania robó t Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoją cej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mają ce na celu stosowanie się do przepisó w i norm dotyczą cych ochrony środowiska na
terenie i wokó łTerenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub ucią ż liwości dla osó b lub własności społecznej i innych, a
wynikają cych ze skaż enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosują c się do tych wymagań będzie miał szczegó lny wpływ na:
a) Lokalizację baz, magazynó w, składowisk i dró g dojazdowych.
b) Środki ostroż ności i zabezpieczenia przed:
•
zanieczyszczeniem zbiornikó w i ciekó w wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
•
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
•
moż liwością powstania poż aru
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisó w ochrony przeciwpoż arowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpoż arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposó b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osó b trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poż arem wywołanym jako rezultat
realizacji robó t albo przez personel Wykonawcy
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, któ re w sposó b trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uż ycia. Nie dopuszcza się uż ycia materiałó w
wywołują cych szkodliwe promieniowanie o stęż eniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robó t będą miały
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określają ce brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałó w na środowisko.
Materiały, któ re są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robó t, a po zakoń czeniu robó t ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste)
mogą być uż yte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeż eli wymagają tego odpowiednie przepisy.
Zamawiają cy powinien otrzymać zgodę na uż ycie tych materiałó w od właściwych organó w administracji pań stwowej.
Jeż eli Wykonawca uż ył materiałó w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uż ycie spowodowało jakiekolwiek
zagroż enie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiają cy Materiały uż yte do wykonania zadania muszą posiadać atesty,
certyfikaty.
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urzą dzenia podziemne, takie jak rurocią gi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich władz będą cych właścicielami tych urzą dzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiają cego w
ramach planu ich lokalizacji
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzą dzeń w czasie trwania budowy,
Wykonawca zobowią zany jest powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi wspó łpracował dostarczają c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzą dzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiają cego.
1.5.10. Bezpieczeń stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robó t Wykonawca będzie przestrzegać przepisó w dotyczą cych bezpieczeń stwa i higieny pracy. W szczegó lności
Wykonawca ma obowią zek zadbać , aby personel nie wykonywałpracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniają cych odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urzą dzenia zabezpieczają ce,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony ż ycia i zdrowia osó b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
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bezpieczeń stwa publicznego. Uznaje się, ż e wszelkie koszty zwią zane z wypełnieniem wymagań określonych powyż ej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robó t
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robó t i za wszelkie materiały i urzą dzenia uż ywane do robó t od daty rozpoczęcia do daty
wydania potwierdzenia zakoń czenia przez Inwestora.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu koń cowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposó b, aby budowla
lub jej elementy były w zadawalają cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru koń cowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczą ć roboty utrzymane nie pó źniej niż w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowią zany do utrzymania w należ ytym stanie czystość nawierzchni, po
któ rych się porusza podczas wykonywania zadania.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisó w
Wykonawca zobowią zany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, któ re
są w jakikolwiek sposó b zwią zane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisó w i wytycznych
podczas prowadzenia robó t.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych
odnośnie wykorzystania opatentowanych urzą dzeń lub metod i w sposó b cią gły będzie informować Inwestora o swoich działaniach,
przedstawiają c kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.13. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadają ce wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bą dź złoż one w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uż ycie tych materiałó w do innych robó t, niż te, dla któ rych zostały
zakupione, to koszt tych materiałó w zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każ dy rodzaj robó t, w któ rym znajdują się nie zbadane
i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczą c się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2. MATERIAŁY
2.1. Źró dła uzyskania materiałó w
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiałó w przeznaczonych do robó t Wykonawca
przedstawi szczegó łowe informacje dotyczą ce proponowanego źró dła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałó w i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz pró bki do zatwierdzenia przez Inspektora.
2.2. Pozyskiwanie materiałó w miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałó w z jakichkolwiek źró deł
miejscowych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty zwią zane z dostarczeniem materiałó w.
2.3. Inspekcja wytwó rni materiałó w
Wytwó rnie materiałó w mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Pró bki materiałó w mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie
podstawą akceptacji określonej partii materiałó w pod względem jakości.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadają ce wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złoż one w miejscu wskazanym
przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli wykonawcy na uż ycie
tych materiałó w do innych robó t, niż te, dla któ rych zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałó w
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robó t oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora.
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałó w
Wszelkie materiały i urzą dzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej moż na zastą pić ró wnoważ nymi stosują c te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależ ności od wymagań
wynikają cych z odpowiednich przepisó w.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moż e być pó źniej zmieniany
bez zgody Inspektora.
3. SPRZĘ T
Wykonawca jest zobowią zany do uż ywania jedynie takiego sprzętu, któ ry nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robó t. Sprzęt uż ywany do robó t powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typó w
i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robó t, zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustaleń , w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robó t, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt, będą cy własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robó t, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczą cymi jego uż ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentó w potwierdzają cych dopuszczenie sprzętu do uż ytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jeż eli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moż liwość wariantowego uż ycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inwestora, nie moż e być
zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urzą dzenia i narzędzia nie gwarantują ce zachowania warunkó w Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do pracy.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowią zany do stosowania jedynie takich środkó w transportu, któ re nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robó t i właściwości przewoż onych materiałó w.
Liczba środkó w transportu będzie zapewniać prowadzenie robó t zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
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wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umową .
Wykonawca będzie usuwać na bież ą co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogó lne zasady wykonania robó t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robó t zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałó w i wykonywanych
robó t, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową , ST, PZJ, harmonogramem robó t oraz poleceniami Inspektora.
Ze względu na specyficzny charakter obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty, aby nie utrudniać bież ą cej działalności ośrodka.
Wykonawca opracuje i przedstawi szczegó łowy harmonogram robó t. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego
przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie pó źniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod
groźbą zatrzymania robó t.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowią zkó w Wykonawcy należ y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia jakości, w któ rym
przedstawi namierzony sposó b wykonywania robó t, moż liwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantują ce wykonanie robó t
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogó lną opisują cą :
•
organizację wykonania robó t, w tym terminy i sposó b prowadzenia robó t,
•
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robó t,
•
bhp,
•
wykaz zespołó w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
•
wykaz osó b odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegó lnych elementó w robó t,
•
system (sposó b i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robó t,
•
wyposaż enie w sprzęt i urzą dzenia do pomiaró w i kontroli, sposó b i formę gromadzenia wynikó w badań , zapis pomiaró w, a
takż e wycią ganych wnioskó w i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi,
b) część szczegó łową ogó lną opisują cą dla każ dego asortymentu robot:
•
wykaz maszyn i urzą dzeń wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość środkó w transportu,
•
sposó b zabezpieczenia i ochrony ładunkó w przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
•
sposó b i procedurę pomiaró w i badań ,
6.2. Zasady kontroli jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robó t i jakość materiałó w. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urzą dzenia niezbędne do pobierania pró bek i badań materiałó w oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moż e zaż ą dać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, ż e
poziom ich wykonania jest zadowalają cy.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałó w i robó t z częstotliwością zapewniają cą stwierdzenie, ż e roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach
i wytycznych.
Wszystkie koszty zwią zane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałó w i robó t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie pró bek
Pró bki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró bek, opartych na zasadzie, ż e wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobień stwem wytypowane do badań .
Inspektor będzie mieć zapewnioną moż liwość udziału w pobieraniu pró bek.
Pojemniki do pobierania pró bek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Pró bki dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposó b zaakceptowany przez
Inspektora.
6.4. Badania i Pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, należ y stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystą pieniem do pomiaró w i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania.
Wyniki pomiaró w i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportó w z wynikami badań jak najszybciej, nie pó źniej jednak niż w terminie
określonym w PZJ.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celó w kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania pró bki badania materiałó w u
źró dła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałó w.
Inspektor moż e pobierać pró bki materiałó w i prowadzić badania niezależ nie od Wykonawcy na swó j koszt. Jeż eli wyniki tych badań
wykaż ą , ż e raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależ nemu laboratorium przeprowadzenie
powtó rnych lub dodatkowych badań . W takim przypadku całkowite koszty powtó rnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moż e dopuścić do uż ycia tylko te materiały, któ re posiadają :
a) certyfikat na znak bezpieczeń stwa wskazują cy, ż e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisó w i dokumentó w technicznych,
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
•
Polską Normą
•
aprobatą techniczną , w przypadku wyrobó w, dla któ rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeż eli nie są objęte certyfikacją
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określoną w punkcie a),
c) spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałó w, dla któ rych powyż sze dokumenty są wymagane przez ST, każ da partia dostarczona do robó t będzie posiadać te
dokumenty, określają ce w sposó b jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, któ re nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowią zują cym
Zamawiają cego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do koń ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowią zują cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku będą
dokonywane na bież ą co i będą dotyczyć przebiegu robó t, stanu bezpieczeń stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Każ dy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, któ ra dokonała zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska służ bowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką , w porzą dku chronologicznym, bezpośrednio
jeden po drugim bez przerw.
Załą czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załą cznika i opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.
6.8.2. Księ ga Obmiaró w
Księga obmiaró w stanowi dokument pozwalają cy na rozlicznie faktycznego postępu każ dego z elementó w robó t. Obmiary wykonanych
robó t przeprowadza się w sposó b cią gły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaró w.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałó w, orzeczenia o jakości materiałó w, recepty robocze i
kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załą czniki do odbioru
robó t. Winny być udostępnione na każ de ż yczenie Inspektora.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
a)
Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b)
Protokoły przekazania terenu budowy,
c)
Umowy cywilno-prawne,
d)
Protokoły odbioru robó t,
e)
Protokoły z narad i ustaleń ,
f)
Korespondencja na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentó w budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któ regokolwiek z dokumentó w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglą du na ż yczenie Zamawiają cego.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi robó t są : 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbioró w robó t
W zależ ności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następują cym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
wykonawcy:
a) odbió r robó t zanikają cych i ulegają cych zakryciu,
b) odbió r częściowy,
c) odbió r ostateczny,
d) odbió r pogwarancyjny.
8.2. Odbió r robó t zanikających i ulegających zakryciu
Odbió r robó t zanikają cych i ulegają cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robó t, któ re w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbió r ten będzie dokonany w czasie umoż liwiają cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogó lnego postępu
robó t.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robó t do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbió r będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó źniej niż w cią gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy
powiadomieniu Inspektora.
Jakość i ilości robó t ulegają cych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentó w zawierają cych komplet wynikó w badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj ą Projektową , ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbió r czę ściowy
Odbió r częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robó t.
Odbioru częściowego robó t dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
8.4. Odbió r ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbió r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robó t w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakoń czenie robó t oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Odbió r ostateczny robó t nastą pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczą c od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakoń czenia robó t i przyjęcia dokumentó w wymienionych poniż ej.
Odbioru ostatecznego robó t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiają cego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierają ca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoż onych dokumentó w, wynikó w badań , pomiaró w, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robó t z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku ostatecznego odbioru robó t komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioró w robó t zanikają cych i
ulegają cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robó t uzupełniają cych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robó t poprawkowych lub uzupełniają cych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
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termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, ż e jakość wykonanych robó t w poszczegó lnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeń stwo, komisja dokona potrą ceń , oceniają c pomniejszoną wartość wykonanych robó t w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robó t jest Protokó łOstatecznego Odbioru Robó t sporzą dzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiają cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowią zany przygotować następują ce dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli została sporzą dzona w trakcie realizacji
umowy.
2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentó w umowy i ewentualnie uzupełniają ce lub zamienne.
3.Recepty i ustalenia technologiczne.
4.Dzienniki Budowy i Księgę Obmiaró w.
5.Wyniki pomiaró w kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.
6.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałó w zgodnie z ST i PZJ.
7.Opinię technologiczną sporzą dzoną na podstawie wszystkich wynikó w badań i pomiaró w załą czonych do dokumentó w odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.
8.Rysunki (dokumentację) na wykonanie robó t towarzyszą cych (np. przełoż enie istnieją cych sieci) oraz protokoły odbioru i
przekazywania tych robó t właścicielom urzą dzeń .
9.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robó t i sieci uzbrojenia terenu.
10.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 robó t.
Wszystkie zarzą dzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniają ce będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiają cego.
Terminy wykonania robó t poprawkowych i robó t uzupełniają cych wyznaczy komisja.
8.5. Odbió r pogwarancyjny
Odbió r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robó t zwią zanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbió r pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składają ce się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robó t będą obejmować :
•
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszą cymi kosztami,
•
wartość materiałó w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkó w i transportu na teren budowy,
•
wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszą cymi kosztami,
•
koszty odwozu i utylizacji odpadó w,
•
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
•
podatki obliczone zgodnie z obowią zują cymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należ y wliczać podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pó źniejszymi zmianami) – Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z pó źn. zmianami)
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z pó źno
zmianami)
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeń stwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz.
U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogó lnych przepisó w bezpieczeń stwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz.
844, 1977).
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczeń stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robó t budowlano montaż owych i rozbió rkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.).
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo ż arowej budynkó w, innych obiektó w budowlanych i
terenó w. Dz. U. Nr121, poz.1138
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemó w oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu
znakowania wyrobó w budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113,
poz.728)
Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkó w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,
11. UWAGI KOŃCOWE:
Niniejszą specyfikację należ y rozpatrywać łą cznie z projektem technicznym i przedmiarem robó t
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B. WYKONANIE ROBÓT
ST – B - 00 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczą ce wykonania i odbioru robó t zwią zanych przygotowaniem placu budowy.
1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t wymienionych w pkt. 1.1 „Wymagania
Ogó lne”.
1.3. Zakres robó t obję tych SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą warunkó w przystą pienia i prowadzenia robó t zwią zanych z robotami jak w pkt 1.1 i
obejmują :
•
przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy
•
organizacja ruchu
2. MATERIAŁY
2.1. Ogó lne wymagania dotyczące materiałó w
Ogó lne wymagania dotyczą ce materiałó w, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji „Wymagania ogó lne”.
2.2. Znaki ostrzegawcze
Znaki ostrzegawcze powinny spełniać normy zgodne z:
Rozporzą dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegó łowych warunkó w technicznych dla znakó w i
sygnałó w drogowych oraz urzą dzeń bezpieczeń stwa ruchu drogowego i warunkó w ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr. 220 z dnia 23
grudnia 2003 r. Poz. 2181
3. SPRZĘ T
3.1. Ogó lne wymagania dotyczące sprzę tu
Ogó lne wymagania dotyczą ce sprzętu podano w „Wymagania ogó lne”.
3.2. Sprzę t stosowany do urządzenia placu budowy
Wykonawca przystępują cy do wykonania urzą dzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien uż ywać sprzętu dostosowanego do
potrzeb.
Sprzęt zastosowany na budowie powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Sprzęt, któ ry nie spełnia wymogó w bezpieczeń stwa oraz sprzęt, któ ry nie uzyskałakceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z
terenu budowy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogó lne wymagania dotyczące transportu
Ogó lne wymagania dotyczą ce transportu podano w specyfikacji „Wymagania Ogó lne”.
4.2. Transport materiałó w do urządzenia placu budowy
Transport materiałó w do urzą dzenia placu budowy Wykonawca określi we własnym zakresie przyjmują c zasadę, ż e wszystkie materiały
podczas transportu nie mogą ulec zniszczeniu lub utracić parametry jakościowe.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Przygotowanie placu budowy i urzą dzeń pomocniczych oraz organizacja robó t budowlanych
5.1.1. Ogó lne warunki realizacji obiektó w budowlanych
1)
Ogó lne warunki realizacji obiektó w budowlanych powinny spełniać wymagania określone w uchwale nr 11 Rady Ministró w z
dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210).
2)
Koordynacja wykonywania robó t budowlano-montaż owych poszczegó lnych rodzajó w powinna być dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robó t powinna być uwzględniona w projektach organizacji budowy i robó t
ogó lnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegó lnych fazach wykonywania robó t.
3)
Niezależ nie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowa ć prace zwią zane z bież ą cym
przebiegiem robó t, przy wspó łudziale przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierownikó w innych rodzajó w robó t.
4)
Ogó lny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakoń czenia poszczegó lnych rodzajó w robó t ich
etapó w, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robó t ogó lnobudowlanych, a jednocześnie umoż liwiał
wykonanie robó t specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogó lny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramó w szczegó łowych dla poszczegó lnych rodzajó w
robó t.
5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektó w budowlanych.
1)
Przed przystą pieniem do realizacji obiektó w należ y przygotować sieć układu pomiarowego dla każ dego obiektu wznoszonego
na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe.
2)
Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być :
a.
usytuowane w taki sposó b, aby moż na było je wykorzystywać przez cały okres budowy,
b.
trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robó t przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem oraz nie powinny
ulegać zmianom pod wpływem warunkó w atmosferycznych,
c.
wykonane przez służ by techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robó t; z przejęcia punktó w pomiarowych
przez wykonawcę należ y sporzą dzić odpowiedni protokó ł, a fakt przejęcia punktó w pomiarowych należ y odnotować w dzienniku
budowy,
d.
naniesione w sposó b trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy.
3)
Rzędne wysokościowe (repery) należ y sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniż ej granicy jego przemarzania lub na
trwałych elementach budowli w sposó b zapewniają cy im trwałość oraz nieuleganie zmianom położ enia przez cały okres budowy.
4)
W przypadkach szczegó lnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu lub oddaniu do uż ytkowania, stałe punkty
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pomiarowe należ y usytuować i zabezpieczyć w sposó b umoż liwiają cy korzystanie z nich ró wnież po ukoń czeniu robó t oraz
uporzą dkowaniu i zagospodarowaniu terenu.
5.2. Zagospodarowanie placu budowy
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystą pieniem do wykonania robó t budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio przygotować teren, na któ rym te roboty mają być wykonywane, a w szczegó lności:
ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdują cego się na placu budowy lub w celu zapobież enia
niebezpieczeń stwu, jakie moż e zagraż ać w czasie wykonywania robó t osobom
1)
mają cym dostęp do miejsca wykonywania robó t; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, a by nie stwarzało
zagroż enia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m
2)
wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdó w drogowych,
zaopatrzone w urzą dzenia zabezpieczają ce przed samoczynnym zamykaniem się,
3)
wyró wnać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieró wności i wszelkiego rodzaju wykopó w oraz
zbadać , czy nie są założ one w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzą dzenia,
4)
w razie stwierdzenia istnienia urzą dzeń , o któ rych mowa w p. 3), należ y usuną ć je lub zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do któ rego kompetencji należ y utrzymanie urzą dzeń lub nadzó r nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bą dź osobą ,
5) w razie istnienia napowietrznych przewodó w prą du elektrycznego i niemoż liwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we
właściwy sposó b umoż liwiają cy bezpieczne wykonywanie robó t,
.
6)
założ yć w razie potrzeby urzą dzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straż y poż arnej, stosownie do
zachodzą cych okoliczności i potrze by (co moż e wystą pić ró wnież w trakcie wykonywania robó t),
7)
osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robó t budowlanych i do uż ytku
pracownikó w zatrudnionych przy robotach,
8)
zapewnić korzystanie z prą du elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robó t budowlanych oraz oświetlenia placu
budowy i miejsc pracy,
9)
wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istnieją ce dla pracownikó w zatrudnionych na
budowie oraz na cele składowania materiałó w, maszyn i urzą dzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałó w i sprzętu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,
10)
na budowie, któ rej czas trwania nie będzie dłuż szy niż jeden rok, urzą dzić dla pracownikó w wydzielone pomieszczenia na
jadalnię, szatnię, do gotowania napojó w, suszenia odzież y, umywalnię i ustępy,
11)
przygotować składy na materiały, któ re mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane
przy uż yciu rozpuszczalnikó w materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowią zują cymi w tym
zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,
12)
usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urzą dzenia i przedmioty mogą ce stwarzać przeszkody lub utrudniać
wykonywanie robó t.
5.2.2. Drogi, przejścia i parkingi na placu budowy
5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy
•
Na terenie budowy należ y wykorzystać istnieją cą sieć dró g stałych, w razie potrzeby należ y ją uzupełnić drogami
tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny być wykonane przed rozpoczęciem robó t. Przy planowaniu i
realizacji sieci dró g tymczasowych na placu budowy należ y kierować się następują cymi zasadami:
o
wyznaczyć głó wną trasę transportową , któ ra - w zależ ności od usytuowania obiektó w będzie trasą przelotową lub o
obwodzie zamkniętym,
•
należ y unikać krzyż owania się tras transportu zewnętrznego (istnieją cej sieci dró g stałych) z tymczasowymi drogami transportu
wewnętrznego na placu budowy.
5.2.2.2.
•
Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu samochodowego
•
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następują cym wymaganiom:
a)
cią g (droga) dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni dró g podstawowych na placu budowy (przynajmniej
po jednej stronie drogi). Szerokość cią gu powinna wynosić co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,
b)
przejścia dla pieszych należ y wyznaczać w miejscach zapewniają cych bezpieczeń stwo pieszych,
c)
w razie konieczności wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, szerokość jego nie powinna być mniejsza niż 0,75 m
przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,
d)
przejścia znajdują ce się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu większym niż 20° powinny być zaopatrzone w pochylnie z
nabitymi poprzecznie listwami w odstępach najwyż ej 0,4 m lub powinny być wykonane schody o szerokości min. 0,70 m z jednostronną
poręczą ochronną o wysokości 1,1 m,
e)
przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze oświetlone,
f)
przejścia przebiegają ce obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone barierą składają cą się z deski krawęż nikowej o
wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej, umieszczonej na Wysokości 1,1 m, z tym ż e wolna przestrzeń między poręczą i deską krawęż nikową powinna być wypełniona częściowo lub całkowicie w sposó b zabezpieczają cy przed upadkiem z wysokości,
g)
drogi komunikacyjne dla samochodó w (wjazdy do posesji ) należ y zabezpieczyć poprzez kładki o szerokości nie mniejszej niż
2,0 m
5.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy
5.3.1.Wymagania ogó lne
1.
Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem
wymagań wynikają cych z przepisó w ppoż .
2.
W zależ ności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z liczby pracownikó w
zatrudnionych na danej budowie.
3.
Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementó w prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z
zestawó w kontenerowych lub barakowozó w.
4.
Budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję szczelny dach oraz spełniać określone wymagania uż ytkowe.
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5.
Budynki rozbieralne lub przewoźne, któ re były już uż ytkowane na innych budowach, mogą być uż yte na innej budowie po
stwierdzeniu, ż e ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji:
5.3.2 Magazyny
1.
Magazyn gazó w technicznych powinien być nie ogrzewany, o ścianach ogniotrwałych, nakryty lekkim dachem, z drzwiami
ogniotrwałymi zamykanymi w bezpieczny sposó b, uniemoż liwiają cy dostęp do magazynu osobom do tego nieupoważ nionym. Drzwi i
okna powinny otwierać się na zewną trz
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do potrzeb wynikają cych z technologii organizacji robó t.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robó t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią gną ć założ oną jakość robó t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robó t, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu
budowy.
Kontrola jakości robó t polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania placu
budowy i projektem organizacji ruchu.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi robó t są jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami zagospodarowania placu budowy i organizacji
ruchu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robó t dokonuje instytucja zatwierdzają ca projekt zagospodarowania placu budowy jak ró wnież zatwierdzają ca projekt
organizacji ruchu
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak w pkt. 9 „Warunki Ogó lne”
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pó źniejszymi zmianami) – Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z pó źn. zmianami)
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Rozporzą dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegó łowych warunkó w technicznych dla znakó w i sygnałó w
drogowych oraz urzą dzeń bezpieczeń stwa ruchu drogowego i warunkó w ich umieszczania na drogach D. U. Nr 220 poz. 2181 wraz z
załą cznikami.
ST – B - 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘ P.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczą ce wykonania i odbioru robó t rozbió rkowych (wyburzeniowych).
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t.
1.3. Zakres robó t obję tych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, któ rych dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoż liwiają ce i mają ce na celu wykonanie robó t rozbió rkowych
(wyburzeniowych)
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowią zują cymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach
informacyjnych producentó w proponowanych materiałó w i sprzętu.
1.5. Ogó lne wymagania dotyczące robó t.
Wykonawca robó t jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową , ST i poleceniami
Inspektora.
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystąpieniem do robó t trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegó lnych elementó w
składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbió rki, opracować harmonogram robó t rozbió rkowych.
Należy rozeznać konstrukcję poszczegó lnych elementó w, ich połą czenia między sobą oraz stopień zniszczenia, aby moż na było dobrać
właściwy sposó b rozbió rki. Na podstawie oględzin ustala się kolejność robó t i sposoby ich wykonania.
Dobó r metody rozbió rki - metodę wykonywania prac dobrać w zależ ności od warunkó w i rozmiaró w rozbió rki oraz od tego czy
materiałuzyskany w pracach rozbió rkowych ma być powtó rnie wykorzystany.
Przy robotach rozbió rkowych na wysokości powyż ej 4 m należ y zabezpieczyć robotnikó w pasami.
Ogó lnie metody rozbió rki dzieli się na:
•
ręczne,
•
mechaniczne ( młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi lub linowymi do betonu, urzą dzeniami rozpierają cymi itp. )
Odzysk materiałó w nie jest przewidziany
3. SPRZĘ T.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bą dź ręcznie. Roboty moż na wykonywać przy uż yciu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora.
4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewoż one dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposó b zabezpieczają cy
je przed uszkodzeniem. Wywoż ony gruz, elementy konstrukcji należ y umieszczać ró wnomiernie na całej powierzchni ładunkowej,
zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w sposó b nie zagraż ają cy innym uż ytkownikom dró g.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wstę p
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robó t i harmonogram uwzględniają cy wszystkie warunki, w jakich
będą wykonywane roboty.
5.1.1. Przebieg robó t rozbió rkowych
•
Rozbió rka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odcią ż ać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie elementu nie
moż e powodować naruszenia stateczności elementó w przyległych.
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•
Zakres rozbió rki: jak w przedmiarze robó t poz.1-13
•
Wykucie ościeżnic stalowych należ y wykonać w sposó b ręczny oraz przy uż yciu lekkich narzędzi jak piły ką towe, przecinaki,
młotki itp.
•
Rozbió rkę obró bek blacharskich należ y dokonać w sposó b ręczny, mechanicznie przy uż yciu piły tarczowej ką towej oraz
lekkich młotkó w i przecinakó w.
Wyszczegó lnienie robó t:
1. Ostrożne rozebranie obró bek.
2. Posegregowanie blachy na nadają ca się i nie nadają cą się do dalszego uż ytku.
3. Złoż enie blachy we wskazanym miejscu.
4. Oczyszczenie podłoż a z gwoździ i szpilek.
5. Wyprostowanie , poobcinanie zniszczonych brzegó w i założ enie blachy we wskazanym miejscu bez względu na grubość blachy.
•
Rozbió rki posadzki z płytek ceramicznych
Ostroż ne rozebranie posadzki przy uż yciu lekkich młotkó w i przecinakó w, oczyszczeniem i posegregowaniem odzyskanych płytek
nadają cych się do ponownego użytku. Pozostały gruz składować w kontenerach.
•
Rozebranie posadzek z PCV
Rozebranie posadzek z oczyszczeniem podłoż a.
•
Rozebranie ścianek działowych gipsowych – demontaż rozpoczą ć od zdjęcia z konstrukcji obudowy z płyt gipsowych a
następnie zdemontować konstrukcję z profili zimno giętych. Demontaż profili wykonać piłami tarczowymi poprzez nacięcie poprzeczne
profili. Elementy konstrukcji mocowane do podłoż a lub sufitu należ y odkręcić lub odcią ć . Elementy z demontaż u posegregować i złoż yć
w miejscu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru w celu pó źniejszego odwozu i utylizacji.
•
Przekucie otworó w w ścianach murowanych
Przekucie otworó w przeprowadzić w sposó b ręczny przy uż yciu lekkich narzędzi takich jak lekkie młotki elektryczne, przecinaki, łomy
itp. Po wykuciu otworu należ y wyró wnać oścież a. Odłoż yć na bok i oczyścić cegły nadają ce się do ponownego wbudowania. Pozostały
gruz należ y składować w kontenerach.
•
Rozebranie kominó w wolno stojących
1. Ręczne rozebranie kominó w wolno stoją cych na poddaszu i ponad dachem bez względu na rodzaj zaprawy.
2. Odłoż enie na bok cegieł całych i połó wek nadają cych się do ponownego wbudowania.
3. Oczyszczenie cegieł z resztek zaprawy.
•
Roboty rozbió rkowe elementó w betowych
Ręczne rozbicie elementó w przy uż yciu młotó w i klinó w, złoż enie rozebranych elementó w w kontenerach.
•
Rozebranie ścian, filaró w, kolumn, nadproży i licowania z cegiełi kamieni
1.Ręczne rozebranie ścian, filaró w, nadproż y i licowania z cegieł.
2. Odłoż enie na bok cegieł całych i połó wek nadają cych się do ponownego wbudowania.
3. Oczyszczenie cegieł z resztek zaprawy.
•
Rozebranie stropó w z pustakó w Ackermana
1. Założ enie deskowań stropó w niż szej kondygnacji pod rozbieranymi stropami.
2. Stemplowanie belek i wykonanie rozpó r między belkami.
3. Ręczne rozebranie stropó w ceramicznych.
4. Przecięcie zbrojenia.
5. Odłoż enie zbrojenia na bok i posegregowanie.
5.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy
Przebieg robó t rozbió rkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy, któ ry opró cz danych porzą dkowych powinien podawać :
kolejność i sposó b wykonywania robó t.
protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na któ rych będą pracowali robotnicy lub
będą ustawione rusztowania albo drabiny mają dostateczną wytrzymałość .
opis środkó w zabezpieczają cych, któ re zostały uż yte przy rozbió rce.
opis okoliczności towarzyszą cych rozbió rce i mają cych wpływ na przebieg robó t i bezpieczeń stwo ludzi prowadzą cych
rozbió rkę.
5.1.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbió rkowych
Roboty rozbió rkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz zatrudniać robotnikó w
obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robó t należ y pilnować , aby na teren rozbió rki nie wchodziły osoby
postronne.
Przed przystąpieniem do rozbió rki - trzeba opracować program rozbió rki ,a załogę
zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami
wykonywania robó t rozbió rkowych.
Prace na wysokościach
Szczegó lne niebezpieczeń stwo stwarza praca na wysokości i spadają ce odłamki oraz moż liwość przywalenia pracownikó w gruzem lub
obalanym elementem.
1.
Kierownik robó t powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań , zrzucania gruzu i wystają cych części budynku,
miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie moż na gromadzić na stropach, pomostach i schodach.
2.
Teren robó t rozbió rkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.
3.
Robotnicy zatrudnieni przy rozbió rce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być
zaopatrzeni w hełmy ochronne i przy pracy na wysokości powyż ej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania wyposaż eni w pasy z liną
długości do 3 m, któ rą przywią zuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany.
Zabronione jest m.in.:
wykonywanie rozbió rki podczas silnych wiatró w (80 km/h),
zrzucanie na ziemię elementó w z rozbió rki.
Ponadto:
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Urzą dzenia uż yteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność , należ y zabezpieczyć przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogó lne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogó lnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbió r robó t winny być wykonane zgodnie z
normami i wskazaniami.
6.2. Warunki szczegó łowe.
Sprawdzenie robó t polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji
Projektowej, normach i instrukcjach.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1 Obmiar gotowych robó t lub robó t zanikają cych będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robó t zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiaró w.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak pkt 9 „Warunki Ogó lne”
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄ ZANE.
Rozporzą dzenie Rady Ministró w z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robó t budowlano-montaż owych, tom I Budownictwo ogó lne. Arkady 1988 r.
Rozporzą dzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkó w i trybu postępowania przy robotach rozbió rkowych nie
uż ytkowanych, zniszczonych lub nie wykoń czonych obiektó w budowlanych... (Dz. U. z 1995 r Nr 10, poz. 47.) Rozporzą dzenie MP i PS
z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogó lnych przepisó w bhp (Dz.U. z 1997 r Nr 10, poz. 47)
Gilewicz A., Szymań ski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. KWP Bud-Ergon Sp. z o o, Warszawa 1993.
ST – B - 02 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTĘ P
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczą ce wykonania i odbioru robó t ziemnych .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t.
1.3. Zakres robó t obję tych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, któ rych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umoż liwiają ce i mają ce na celu wykonanie robó t
ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentó w projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacją Projektową i przedmiarem
robó t. Zakres rzeczowy robó t do wykonania podano w obmiarze robó t. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą
zasad prowadzenia robó t ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopó w w gruntach nieskalistych (kat. I - III):
Ø
roboty ziemne ręczne liniowe ze skarpami dla ocieplenia ścian fundamentowych budynkó w
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowią zują cymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Dokumentacji
Projektowej.
Fundament konstrukcji - element konstrukcji wspó łpracują cy z gruntem przekazują cy wszelkie obcią ż enia z konstrukcji na grunt.
Wskaźnik zagę szczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pd gruntu sztucznie zagęszczanego (nasypu) do
maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pds
Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność , przy któ rej grunt ubijany znormalizowany uzyskuje
maks. gęstość objętościową pds.
Wykop płytki - wykop, któ rego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, któ rego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntó w pozyskanych w czasie wykonywania wykopó w, a nie
wykorzystanych do budowy nasypó w, zasypó w oraz innych prac zwią zanych.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowią zują cymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogó lne wymagania dotyczące robó t.
Wykonawca robó t jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową , ST i poleceniami
Inspektora.
2. MATERIAŁY.
Do zasypywania wykopó w należ y uż yć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: ziemia
roślinna, odpady materiałó w budowlanych itp
Zasypywanie wykopó w gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w któ rych grunt rodzimy nie spełnia wymagań podanych
dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopó w powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem
Zamawiają cego.
Zamawiają cy moż e nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntó w, któ rych czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
3. SPRZĘ T.
Roboty wykonać ręcznie oraz mechanicznie.
Wykonawca przystępują cy do wykonania robó t ziemnych powinien wykazać się moż liwością korzystania z następują cego sprzętu do:
Ø
koparki kołowej o pojemności łyż ki 0,6-1,2 m3
Ø
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
Ø
sprzętu zagęszczają cego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewoż one dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposó b zabezpieczają cy
je przed uszkodzeniem. Należ y je umieścić ró wnomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem. W szczegó lności przestrzegać warunkó w zapewnienia ochrony przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co
mogłoby zmienić w sposó b niekontrolowany parametry gruntu.
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Z tych samych względó w materiały składowane na odkład należ y ró wnież odpowiednio zabezpieczyć , przestrzegają c ponadto ich nie
przemieszania w trakcie składowania.
Wybó r środkó w transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości,
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajności środkó w transportowych powinna być ponadto dostosowana
do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału)
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moż e być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczą cych dodatkowej
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiają cego
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Uwagi ogó lne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robó t uwzględniają cy wszystkie warunki, w jakich
będą wykonywane roboty
5.2. Uwagi szczegó łowe.
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunkó w terenowych z projektowanymi. Przed przystą pieniem do wykonywania wykopó w należ y
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należ y wykonać pobież ny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny być wpisywane do Dziennika Budowy
i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopó w konieczne jest kontrolowanie warunkó w gruntowych.
5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego
Wykonawca powinien przeją ć protokolarnie od Inwestora punkty stałe i charakterystyczne, tworzą ce układ odniesienia lokalnych
pomiaró w sytuacyjno wysokościowych z naniesieniem punktó w na planie sytuacyjnym. Do obowią zkó w wykonawcy należ y ochrona i
zabezpieczenie punktó w.
Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopó w powinno być sprawdzone przez nadzó r techniczny i potwierdzone protokolarnie.
Usuwanie darni i ziemi roślinnej należ y wykonać przed rozpoczęciem właściwych robó t ziemnych.
5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robó t
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt
silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należ y przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobó w
zabezpieczeń .
Jeż eli napotyka się urzą dzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały nadają ce się do dalszego uż ytku roboty należ y
przerwać , powiadomić inwestora oraz instytucje sprawują ce nadzó r nad tymi urzą dzeniami. a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu
trybu postępowania
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczą tki archeologiczne roboty należ y przerwać i powiadomić inwestora oraz
władze konserwatorskie
5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopó w.
Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter zabezpieczeń ) nie narzuca rozwią zania, Wykonawca
rozwią ż e sposó b zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie. zgodnie z obowią zują cymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z
Inspektorem
5.2.5. Zasady prowadzenia robó t
.
Metoda wykonywania robó t ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robó t, głębokości wykopu, ukształtowania terenu,
rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Wykopy powinny być wykonywane w takim, okresie, ż eby po ich zakoń czeniu moż na było przystą pić natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robó t i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.
Przy wykonywaniu wykopó w w bezpośrednim są siedztwie istnieją cej budowli, na głębokości ró wnej lub większej niż głębokość
posadowienia fundamentó w tych budowli, należ y zastosować środki zabezpieczają ce przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli
Sposó b wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robó t, a naprawa uszkodzeń ,
wynikają cych z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej
obcią ż a Wykonawcę robó t ziemnych
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposó b, aby grunty o ró ż nym stopniu przydatności do budowy nasypó w były
odspajane oddzielnie, w sposó b uniemoż liwiają cy ich wymieszanie. Odstępstwo od powyż szego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiają cego.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypó w powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład o ile
Zamawiają cy dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntó w, należ y je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym
zawilgoceniem.
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poró wnaniu do projektowanego
poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
Jeż eli grunt jest zamarznięty nie należ y odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyż ej projektowanych rzędnych robó t ziemnych
5.2.6. Postę powanie w przypadku przegłę bienia wykopó w.
W przypadku przegłębienia wykopó w poniż ej przewidywanego poziomu. a zwłaszcza poniż ej projektowanego poziomu posadowienia
należ y się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie - doprowadzić do ponownego wypoziomowania
dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy
5.2.7. Odwodnienia robó t ziemnych
Niezależ nie od budowy urzą dzeń , stanowią cych elementy systemó w odwadniają cych, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego
warunki terenowe, wykonać urzą dzenia, któ re zapewnią odprowadzenie wó d gruntowych i opadowych poza obszar robó t ziemnych tak,
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi ą zek takiego wykonywania wykopó w i
nasypó w, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robó t spadki, zapewniają ce prawidłowe odwodnienie.
Jeż eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, któ re spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność . Wykonawca ma
obowią zek usunięcia tych gruntó w i zastą pienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze
strony Zamawiają cego za te czynności, jak ró wnież za dowieziony grunt
Odprowadzenie wó d do istnieją cych zbiornikó w naturalnych i urzą dzeń odwadniają cych musi być poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
5.2.8. Odwodnienie wykopó w
Technologia wykonania wykopu musi umoż liwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robó t ziemnych. Wykonanie
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wykopó w liniowych powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robó t ziemnych należ y zachować odpowiedni
spadek podłuż ny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umoż liwiają ce szybki odpływ wó d z wykopu. Spadek poprzeczny nie
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntó w spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntó w niespoistych Należ y
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntó w oraz terminó w wykonywania innych robó t na spełnienie
wymagań dotyczą cych prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robó t ziemnych.
Ź ró dła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopó w, należ y ują ć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należ y odprowadzić
poza teren pasa robó t ziemnych.
5.2.9. Wymagania dotyczące zagę szczenia
Jeż eli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, to przed ułoż eniem konstrukcji
nawierzchni należ y je dogęścić .
Jeż eli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osią gnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntó w rodzimych, to należ y podją ć
środki w celu ulepszenia gruntu podłoż a, umoż liwiają cego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Moż liwe do
zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.
5.2.10. Ruch budowlany
Nie należ y dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyż ej rzędnych robó t ziemnych
jest mniejsza niż 0,3 metra.
Z chwilą przystą pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonują cych tę czynność
budowlaną Moż e odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdó w, któ re nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robó t ziemnych, wynikają cych z niedotrzymania podanych powyż ej warunkó w obcią ż a Wykonawcę
robó t ziemnych.
5.2.11. Zasypki.
Wykonawca moż e przystą pić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.
Każ da warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. Moż na ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia
gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż :
1,00 - dla gó rnej warstwy nasypu gr. 0,50m,
0,95 - dla warstwy do głębokości !,20m,
0,90 - dla warstw poniż ej 1,20m.
W zależ ności od uziarnienia stosowanych materiałó w, zagęszczenia warstwy należ y określać za pomocą oznaczania wskaźnika
zagęszczenia lub poró wnania pierwotnego i wtó rnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02. Poró wnanie
modułó w należ y stosować tylko dla gruntó w gruboziarnistych, dla któ rych nie jest moż liwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, wg
BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyż ej.
Jeż eli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się poró wnanie modułó w odkształcenia, to wartość stosunku wtó rnego do pierwotnego
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.
Jeż eli badania kontrolne wykaż ą , ż e zagęszczenie warstwy nie jest wystarczają ce to Wykonawca powinien spulchnić warstwę,
doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtó rnie zagęścić .
Wilgotność gruntu winna być zbliż ona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu W wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż
80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę należ y polewać wodą . Jeż eli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej. grunt
przed zagęszczaniem winien być osuszony.
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku
braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu moż na przyjmować orientacyjnie:
dla piaskó w i ż wiró w - 10%.
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należ y przestrzegać następują cych zasad: rozścielać grunt warstwami o ró wnej grubościsposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej
liczbie przejść urzą dzenia zagęszczają cego, prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.
5.2.12. Dokładność wykonania wykopó w Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż : 0,002 % - dla spadkó w terenu, ± 2 % dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, :t 5 cm - dla rzędnych dna wykopu
Pochylenie skarp nie powinno ró ż nic się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyraż onej tangensem ką ta. Maksymalna
głębokości nieró wności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrowBu albo powinny być
spełnione inne wymagania dotyczą ce ró wności, wynikają ce ze sposobu umocnienia powierzchni.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogó lne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogó lnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbió r robó t winny być wykonane zgodnie z
normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
6.2. Warunki szczegó łowe.
Sprawdzenie wykonania wykopó w i zasypu wykopó w polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej
Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczegó lną uwagę należ y zwró cić na:
odspajanie gruntó w w sposó b nie pogarszają cy ich właściwości, zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych zabezpieczenia
wykopó w,
odwodnienie wykopó w w czasie wykonywania robó t, dokładność wykonania wykopó w (usytuowanie i wykoń czenie). ścianek
Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w
Dokumentacji Projektowej. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do
Dziennika Budowy.
Ocenę wynikó w zagęszczania gruntó w, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następują cy sposó b.
a) oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułó w odkształceni lo, przedstawionych przez Wykonawcę w
raportach
b) z bież ą cej kontroli robó t ziemnych,
zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli spełnione będą warunki
2/3 wynikó w badań uż ytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostało Wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż
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5% (Is) lub 10% (lo) od wartości Wymaganej,
Is - średnie nie mniej niż Is - Wymagane,
lo - średnie nie mniej niż lo - Wymagane,
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności
z wymaganiami Specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową .
Szczegó lną uwagę należ y zwró cić na:
o
właściwe ujęcie i odprowadzenie wó d opadowych,
o
właściwe ujęcie i odprowadzenie wysiękó w wodnych
o
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założ onym w projekcie.
6.3. Zasady postę powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, któ re wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST powinny być ponownie wykonane przez
Wykonawcę na jego koszt.
7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Zgodność robó t z Projektem i Specyfikacją.
Odbioru robó t dokonuje Inspektor na zasadach określonych w ST "Wymagania ogó lne" pkt. 8.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2.
Odbió r robó t zanikających i ulegających zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane
Odbió r robó t zanikają cych i ulegają cych zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robó t ulegają cych zakryciu i zanikają cych są następują ce dane i dokumenty.
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, dane
geotechniczne, zawierają ce informacje o rodzaju gruntu, w któ rym były wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, atesty uż ytych
na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałó w budowlanych, Dziennik Budowy, uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.
7.2.2. Zakres
Odbió r robó t zanikają cych obejmuje sprawdzenie:
a) zgodności wykonania wykopó w i robó t ziemnych z projektem, b) rzędnych dna wykopu,
c) grubości poszczegó lnych warstw zasypki,
d) wskaźnika zagęszczenia gruntó w.
7.3. Odbió r koń cowy.
Odbió r koń cowy robó t przeprowadzić zgodnie z ST .
Przy odbiorze koń cowym powinny być przedłoż one następują ce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaró w i badań ,
protokoły odbioru robó t zanikają cych i ulegają cych zakryciu.
8. OBMIAR ROBÓT.
Jak w przedmiarze.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak pkt 9 „Warunki Ogó lne”
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE.
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane- Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podziałi opis gruntó w.
PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie pró bek gruntó w.
PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową .
PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu ż elazawego.
PN-57/H-93433 - Stal węglowa walcowana. Grodzice. Warunki techniczne wykonania i odbioru robó t budowlano-montaż owych. ITS
Warszawa 1989r.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoż a przez obcią ż enie płytą
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego włó knem stalowym i ż elbetowe
PN-B-1 0736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodó w wodocią gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
Wytyczne wykonania robó t budowlano-montaż owych w okresie obniż onych temperatur. Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
ST – B - 03 BETON KONSTRUKCYJNY
1. WSTĘ P
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczą ce wykonania i odbioru robó t zwią zanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych fundamentó w
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robó t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robó t obję tych Specyfikacją
Roboty, któ rych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoż liwiają ce i mają ce na celu wykonanie betonó w
konstrukcyjnych dla realizacji przykrycia studni oraz oświetlenia wzdłuż pierzei zachodniej, łą cznie z zasadami prowadzenia robó t
zwią zanych z:
wykonaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowań
układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu.
Należ y wykonać :
ławy fundamentowe ż elbetowe – fundament szybu windowego z betonu B-20
belki ż elbetowe monolityczne z betonu B-20
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wień ce ż elbetowe monolityczne z betonu B-20
schody ż elbetowe monolityczne o gr. płyty 15 cm z betonu B-20
spoczniki ż elbetowe o gr. płyty 15 cm z betonu B-20
płyty stropowe ż elbetowe gr. płyty 10 cm z betonu B-20
płyty fundamentowe ż elbetowe szamba z betonu B-30
ściany ż elbetowe szamba gr.25 cm z betonu B-25
płyty stropowe szamba gr.20 cm z betonu B-30
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowią zują cymi odpowiednimi normami
1.4.1. Beton zwykły.
Beton o gęstości powyż ej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkó w mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa.
Mieszanina wszystkich składnikó w przed zwią zaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy.
Mieszanina cementu i wody.
1.4.4. Zaprawa.
Mieszanina cementu, wody, składnikó w mineralnych i ewentualnych dodatkó w przechodzą cych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.
1.4.5. Urabialność mieszanki cementowej.
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej.
1.4.6. Partia betonu.
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegają ca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuż szym niż l
miesią c - z takich samych składnikó w, w ten sam sposó b i w tych samych warunkach.
1.4.7. Nasiąkliwość betonu.
Stosunek masy wody, któ rą zdolny jest wchłoną ć beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.8. Stopień wodoszczelności
symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikują cy beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza
dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działają cego na pró bki betonowe.
1.4.9. Stopień mrozoodporności.
Symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikują cy beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F
oznacza liczbę cykli zamraż ania i odmraż ania pró bek betonowych,
1.4.10. Klasa betonu.
Symbol literowo M liczbowy (np.B25) klasyfikują cy beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymałość gwarantowaną RLG
1.4.11. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RLG.
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobień stwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄ CE ROBÓT.
Wykonawca robó t jest odpowiedzialny za jakość materiałó w i wykonywanych robó t oraz zgodność z dokumentacją projektową
Specyfikację i poleceniami Inż yniera.
2. MATERIAŁY.
Wymagania dotyczą ce jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.1. Składniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement - wymagania i badania.
a) Rodzaj i marka cementu,
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000 . Marki ,,35" - do betonu klasy B20
b) wymagania dotyczą ce składu cementu. Wg ustaleń normy PN-88/B-30000.
c) świadectwo jakości cementu.
Każ da partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań .
d) Badania podstawowych parametró w cementu.
e) Cement pochodzą cy od każ dej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300,
a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000.
2.1.2. Kruszywo.
Do betonó w należ y stosować kruszywa mineralne odpowiadają ce wymaganiom wg PN-86/B-06712. Jeśli w normach przedmiotowych na
wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niż szej niż klasa betonu. W
przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niż szej niż
20. Zalecane łą czne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyż ej 2m m), podano w
załą czniku 1 normy PN-88/B-06250. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy moż liwie najmniejszym zuż yciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do
betonu do konstrukcji ż elbetowych należ y stosować kruszywo przechodzą ce przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. W
zależ ności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odległości w świetle między prętami leż ą cymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uż yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/13
zwartości pyłó w mineralnych wg PN-78/B-06714/13
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12
W przypadku gdy badania kontrolne wykaż ą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-067 12, uż ycie takiego
kruszywa moż e nastą pić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu umoż liwienia
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korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należ y prowadzić bież ą cą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-067141l8 i stałości
zawartości frakcji 0-2 mm.
2.1.3. Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu przewiduje się czerpać z
wodocią gó w miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca się stosowanie do betonó w domieszek chemicznych o działaniu napowietrzają cym, uplastyczniają cym i przyśpieszają cym.
Opó źniają cym wią zanie betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzają co - uplastyczniają cych i
przyśpieszają co -uplastyczniają cych. Domieszki do betonó w muszą posiadać atest producenta.
2.2 Beton.
Na budowie należ y stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej, dostarczony z wytwó rni betonu.
Beton musi spełniać następują ce wymagania normy PN-88/B-06250:
wskaźnik wodno - cementowy w/c = 0,45,
nasią kliwość do 5%.
2.2.1. Skład mieszanki betonowej.
Przed rozpoczęcie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki betonowej,
dostarczony przez autoryzowane, niezależ ne laboratorium l podpisany przez uprawnionego Inż yniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań pró b mieszanek powinny zostać przesłane Inż ynierowi. Układanie
mieszanki moż e nastą pić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inż yniera. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN88/B-06250 i spełniać wymagania:
skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoż enie mieszanki w
wyniku zagęszczenia przez wibrowanie,
wskaźnik wodno - cementowy - w/c - ma być ró wny 0,45,
stosunek poszczegó lnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczeniem powinien odpowiadać najmniejszej jamistości
zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż :
37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.
Maksymalne ilości cementu:
350 kG/m3 - dla betonu klasy B20.
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inż yniera.
przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewają cej w warunkach naturalnych (średnia
temperatura dobowa nie niż sza niż 100C) średnia wymagana wytrzymałość na ściskanie należ y określić jako ró wną 1,3 R. W przypadku
odmiennych warunkó w wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyż szonej temperatury), należ y
uwzględnić wpływ tych czynnikó w na wytrzymałość betonu konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od
plastycznej, oznaczonej w PN 88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie
przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania:
metodą Ve-Be,
metodą stoż ka opadowego.
Ró ż nice pomiędzy założ oną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie mogą
przekraczać :
± 20% wartości wskaźnika Ve-Be,
± 10 mm przy pomiarze stoż kiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve-Be. Do Konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się
na budowie pomiar przy pomocy stoż ka opadowego.
3. SPRZĘ T.
Roboty moż na wykonać przy uż yciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inż yniera.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składnikó w powinno odbywać się wyłą cznie w betoniarkach w
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do zagęszczania mieszanki betonowej należ y stosować :
przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia
leż ą cymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań / min,
przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyró wnania powierzchni) stosować łaty wibracyjne charakteryzują ce się
jednakowymi drganiami na całej długości.
4. TRANSPORT.
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Środki do transportu betonu:
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami, Ilość gruszek należ y tak dobrać , aby
zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien być dłuż szy niż :
90 min - przy temperaturze + 15°C,
70 min - przy temperaturze +25°C,
30 min - przy temperaturze + 30°C.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wykonawca przedstawi Inż ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robó t uwzględniają cy wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty betonowe.
5.2. Zalecenia ogó lne
"Rozpoczęcie robó t betoniarskich moż e nastą pić w oparciu o poszczegó lny program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną
przez Inż yniera) obejmują cą :
wybó r składnikó w betonu,
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opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposó b transportu mieszanki betonowej,
kolejność i sposó b betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu łą czenia betonu w przerwach,
sposó b pielęgnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji,
zestawienie koniecznych badań .
Przed przestą pieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inż yniera prawidłowość wykonania wszystkich robó t
poprzedzają cych betonowaniem, a w szczegó lności:
prawidłowość wykonania deskowań ,
prawidłowość wykonania zbrojenia,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoż onego w miejscu przerwy roboczej,
prawidłowość wykonania wszystkich robó t zanikają cych,
prawidłowość rozmieszczenia kształtu elementó w wbudowanych w betonową konstrukcję.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B
06251.
5.3. Betonowanie.
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej:
do podawania mieszanek betonowych należ y stosować pojemniki o konstrukcji umoż liwiają cej łatwe ich opró ż nianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowią zują odrębnie wymagania technologiczne, przy
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie,
przed przystą pieniem do układania betonu należ y sprawdzić :
położ enie zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem,
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniają cych wymaganą wielkość otuliny,
mieszanki betonowej nie należ y zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od powierzchni, na któ rą spada. W przypadku gdy wysokość ta
jest większa, należ y mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8,0 m).
5.3.2. Zagę szczanie betonu.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należ y stosować następują ce warunki:
wibratory mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min 6000 drgań na minutę., z buławami o średnicy nie
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leż ą cymi
w płaszczyźnie poziomej, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, podczas
zagęszczania wibratorami wgłębnymi należ y zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie
20*30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrują cym, kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4
R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora.
5.3.3. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należ y sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie, Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej powinno być zgodne z projektem, a w prostszych przypadkach moż na się kierować zasadą ż e powinna ona być prostopadła do
kierunku napręż eń głó wnych,
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połą czenia betonu stwardniałego ze
śwież ym przez:
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchó w betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,
zwilż enie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-5-3 mm
lub zaprawy cementowej 1:10 grubości 5 mm,
Powyż sze zabiegi należ y wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si ę odbyć pó źniej niż
w cią gu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeż eli temperatura powietrza jest wyż sza niż 20°C, to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należ y unikną ć dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i poprzednio ułoż onego betonu.
5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takż e w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego
oświetlenia, zapewniają cego prawidłowe wykonawstwo robó t i dostateczne warunki bezpieczeń stwa pracy.
5.3.5. Pobranie pró bek i badanie.
Na Wykonawcy spoczywa obowią zek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratorium lub inne uprawnione)
przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inż ynierowi
wszystkich wynikó w badań dotyczą cych jakości betonu i stosowanych materiałó w,
Jeż eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należ y opracować plan kontroli jakości betonu, dostosowany do
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą
Specyfikacją oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegó w technologicznych.
Badania powinny obejmować :
badanie składnikó w betonu,
badanie mieszanki betonowej,
badanie betonu.
Powyż sze badania powinny spełniać wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250.
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wią zanie betonu.
Betonowanie w zależ ności od warunkó w atmosferycznych.
Betonowanie konstrukcji należ y wykonywać wyłą cznie w temperaturach nie niż szych niż 5°C, zachowują c warunki umoż liwiają ce
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem,
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na pró bkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja,
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W wyją tkowych przypadkach dopuszcza się betonowania w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inż yniera oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró ż nienia betoniarki nie powinna być wyż sza niż 35°C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniż ej O°C w okresie twardnienia betonu, należ y wcześniej podją ć działania organizacyjne
pozwalają ce na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.5. Pielę gnacja betonu.
5.5.1. Materiały i sposoby pielę gnacji betonu.
Bezpośrednio po zakoń czeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegają cymi
odparowaniu wody z betonu i chroni ą cymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyż szej niż +5°C należ y nie pó źniej niż po 24 godz. od zakoń czenia betonowania rozpoczą ć pielęgnację
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 raz na dobę).
Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyż szej, beton należ y polewać w cią gu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej l raz w
nocy, a w następne dni jak wyż ej.
Przy temperaturze otoczenia poniż ej +5°C betonu nie należ y polewać .
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton nie będzie się łą czyłz następną warstwą
konstrukcji monolitycznej, a takż e gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B 32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
Obcią ż enie śwież o zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osią gnięciu przez beton wytrzymałości co
najmniej 5 MPa.
5.6. Wykań czanie powierzchni betonu.
5.6.1. Ró wność powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonó w w konstrukcji nośnej obowią zują następują ce wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i ró wnie, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami
ponad powierzchnię,
Pęknięcia są niedopuszczalne,
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm,
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, ż e otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a powierzchnia na któ rej
występują nie większa niż 0,5% powierzchni.
5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń .
Po rozdeskowaniu konstrukcji należ y:
Wszystkie wystają ce nieró wności wyró wnać bezpośrednio po rozszalowaniu,
Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać ró wną i jednorodną powierzchnię bez dołkó w i poró w.
5.7. Deskowanie.
5.7.1. Uwagi ogó lne.
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robó t budowlano - montaż owych" - tom 1 rozdział5 -wyd. Arkady W-wa 1989r. Konstrukcja deskowań powinna być
dostosowana do przeniesienia sił wywoławczych:
a) parciem śwież ej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu.
Oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposó b zagęszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następują ce warunki:
Ø
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
Ø
zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
Ø
zapewniać odpowiednią szczelność ,
Ø
zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność uż ycia,
Ø
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunkó w atmosferycznych.
5.7.2. Materiały.
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałó w drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). Deskowania należ y wykonywać
z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32 mm, maksymalna szerokość 18 cm. Dopuszcza się stosowanie
innych deskowań systemowych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
5.7.3. Przygotowanie deskowania.
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykają cych się z masą
betonową przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane mają ce wchodzić w kontakt z
betonem mają być pokryte środkiem zapobiegają cym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 -tu
dniach nie powinien być toksyczny, deski uż ywane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń
powierzchniowych. Nie wolno powtó rnie uż ywać deskowań o zniszczonej powierzchni.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Badania kontrolne betonu.
6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie.
Dla określenia wytrzymałości betonu należ y w trakcie betonowania pobrać pró bki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm
w ilości nie mniejszej niż :
1 pró bka na 1000 zasobó w,
1 pró bka na 50 m3 betonu
3 pró bki na dobę,
6 pró bek na partię betonu (zmniejszenie liczby pró bek na partię do 3 wymaga zgodny Inż yniera)
Pró bki pobiera się losowo po jednej ró wnomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.
Jeż eli pró bki pobrane i badane jak wyż ej wykaż ą wytrzymałość niż szą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należ y przeprowadzić
badania pró bek wyciętych z konstrukcji. Jeż eli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należ y uznać za odpowiadają cy wymaganej
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klasie betonu.
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 38 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych
przypadkach, za zgodą Inż yniera, spełnienie tego warunku w okresie pó źniejszym lecz nie dłuż szym niż 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczą ce wytrzymałości betonu wg PN 74/B-06261 lub PN- 74/B-06262. Jeż eli
wyniki tych badań będą pozytywne, to beton moż na uznać za odpowiadają cy wymaganej klasie.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych pró bek i badanie wytrzymałości określona na pró bkach kontrolnych 150x150x150 mm spełnia
następują ce warunki:
a) przy liczbie kontrolowanych pró bek n mniejszej niż 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250) gdzie
Ri min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złoż onej z n pró bek,
a - wspó łczynnik zależ ny od liczby pró bek n wg zestawienia poniż ej,
G - wytrzymałość gwarantowana.
Liczba pró bek n od 3 do 4 Liczba pró bek n od 5 do 8 Liczba pró bek n od 9 do 14
wspó łczynnik a = 1,15 wspó łczynnik a = 1,10 wspó łczynnik a = 1,05
W przypadku gdy warunek (2) nie jest spełniony, beton moż e być uznany za odpowiadają cy danej klasie.,
jeż eli: Ri min CI (3)
Oraz R> 1,2RbG(4)
Gdzie:
R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii pró bek,
b) przy liczbie kontrolowanych pró bek n ró wnej lub większej niż 15, zamiast warunku (2) obwią zuje
warunek:
R-I,64s>Rb G(6) W któ rym: R
średnia wartość ,
s - odchylenie standardowe wytrzymałości. W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s jest większe od wartości 0,2 R,
zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodują cych zbyt duż y rozrzut wytrzymałości.
6.1.2. Nasiąkliwość betonu.
Dla określenia nasią kliwości betonu należ y pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej l raz w okresie betonowania obiektu oraz
każ dorazowo przy zmianie składnikó w betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 pró bki o kształcie regularnym lub po 5 pró bek o
kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
Pró bki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B06250.
Nasią kliwość moż na ró wnież badań na pró bkach wyciętych z konstrukcji.
6.2. Tolerancja wymiaró w.
6.2.1. Uwagi ogó lne.
Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie należ y rozumieć jako wymiary minimalne, Podane niż ej tolerancje wymiaró w należ y
traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiaró w i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:
na l m wysokości
na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach
w słupach podtrzymują cych stropy
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:
Ø na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm
Ø na całą płaszczyznę - 15 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z wyją tkiem
powierzchni podporowych:
Ø
powierzchni bocznych i spodnich
Ø
powierzchni gó rnych
7. 0DBIÓR ROBÓT
7.1. Zgodność robó t z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacją oraz pisemnymi decyzjami Inż yniera.
7.2. Odbió r robó t zanikających lub ulegających zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robó t zanikają cych lub ulegają cych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inż yniera w Dzienniku Budowy o wykonanie robó t zgodnie z projektem i Specyfikacją
inne pisemne stwierdzenie Inż yniera o wykonaniu robó t.
7.2.2. Zakres robó t.
Zakresem robó t zanikają cych lub ulegają cych zakryciu określają pisemne stwierdzenie Inż yniera lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inż yniera.
7.3. Odbió r koń cowy.
Odbió r koń cowy odbywa się pisemnym stwierdzenia Inż yniera lub inne dokumenty potwierdzone przez inż yniera.
8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Ogó lne zasady obmiaru Robó t
Obmiar Robó t będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robó t zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych
w wycenionym ślepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do Księgi Obmiaru.
.
Obmiar wykonanych Robó t będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inż yniera.
8.2. Zasady określania ilości Robó t i materiałó w
Długości i odległości pomiędzy wyszczegó lnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robó t nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnoż ona przez
średni przekró j.
Ilości, któ re mają być obmierzone wagowo, będą waż one w tonach lub kilogramach.
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8.3. Urządzenia i sprzę t pomiarowy
Jeż eli urzą dzenia lub sprzęt wymagają badań atestują cych to Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa legalizacji potwierdzają ce
dokładność sprzętu.
Wszystkie urzą dzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robó t.
8.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzą dzenia wagowe odpowiadają ce odnośnym wymaganiom Specyfikacji. Będzie utrzymywać to
wyposaż enie zapewniają c w sposó b cią gły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inż yniera.
'
8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub koń cowym odbiorem Robó t, a takż e w przypadku występowania dłuż szej przerwy
w Robotach i zmiany Wykonawcy Robó t
Obmiar Robó t zanikają cych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robó t podlegają cych zakryciu przeprowadza się przed
ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposó b zrozumiały i jednoznaczny.
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice' mogą być dołą czone w formie oddzielnego załą cznika do Księgi Obmiaru, któ rego wzó r zostanie
uzgodniony z Inż ynierem.
8.6 Jednostka obmiaru
Jak w przedmiarze robó t
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI
Jak w założ eniach ogó lnych pkt 9
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań . Oznaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-30002 Cement specjalne.
PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardnieją cy.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości.
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne, badania. Oznaczenie zwartości zanieczyszczeń
ST – B - 04 BETON NIEKONSTRUKCYJNY
1. WSTĘ P
1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczą ce wykonania i odbioru robó t zwią zanych z wykonaniem elementó w z betonu
niekonstrukcyjnego.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robó t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robó t obję tych Specyfikacji.
Roboty, któ rych dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoż liwiają ce i mają ce na celu wykonanie:
Ø
podkładó w z betonu B-10 pod elementy fundamentó w i posadzek,
Ø
podkładó w z gruzobetonu pod posadzki
Ø
nakryw kominó w o gr. średniej 7 cm
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji z obowią zują cymi normami
1.5. Ogó lne wymagania dotyczące robó t.
Wykonawca robó t jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową Specyfikację i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY.
Beton Klasy B 10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.
3. SPRZĘ T.
Roboty moż na wykonać przy uż yciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inż yniera. Mieszanie składnikó w w betoniarce
przeciwbież nej, dozowanie wagowe.
4. TRANSPORT
wg Warunki ogó lne
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robó t uwzględniają cy wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.
5.2. Przed przystą pieniem do układania betonu, należ y sprawdzić stan podłoż a. Podłoż e winno być ró wne, czyste i odwodnione. Beton
winien być rozkładany w miarę moż liwości w sposó b cią gły, z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg dokumentacji
projektowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Roboty należ y prowadzić w obecności Inż yniera. Kontroli podlega przygotowanie podłoż a, grubość układanej warstwy betonu oraz
rzędne wierzchu betonu. Uwagi: Skład mieszanki należ y każ dorazowo oznaczać laboratoryjnie dla uzyskania parametró w jakości
kruszywa i cementu oraz wody max gęstości mieszanki należ y sprawdzić klasę betonu przez pobranie pró bek oraz wykonanie badań
wytrzymałości na ściskanie beton niekonstrukcyjny.
7. Odbió r robó t.
7.1. Zgodność robó t z projektem i Specyfikacją .
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , Specyfikacją oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
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7.2. Odbió r robó t zanikają cych lub ulegają cych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robó t zanikają cych lub ulegają cych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonanie robó t zgodnie z projektem i Specyfikacją
inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robó t.
7.2.2. Zakres robó t.
Zakresem robó t zanikają cych lub ulegają cych zakryciu określają pisemne stwierdzenie Inż yniera lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
7.3. Odbió r koń cowy.
Odbió r koń cowy odbywa się pisemnym stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
8.OBMIAR ROBÓT
Jak w przedmiarze robó t
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI
Jak w pkt 9 „Warunki ogó lne
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE.
PN-75/B-06250 SI D.l0.l2.01. Beton zwykły Beton konstrukcyjny
ST – B - 05 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH
1.0 Wstę p.
1.1 Przedmiot Specyfikacje.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjami są wymagania dotyczą ce zbrojenia betonu w konstrukcjach ż elbetowych wykonywanych na
mokro.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacjami są zgodne z obowią zują cymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej S.00.00 „ Wymagania Ogó lne".
Pię ty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub ż ebrowane o średnicy do 40mm.
Zbrojenie niesprę żające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzają ce do niej napręż eń w sposó b czynny.
Zbrojenie gładkie - zbrojenie prętami nie ż ebrowanymi klasy A - 0 i A -I.
Zbrojenie żebrowane - zbrojenie prętami ż ebrowanymi klasy A - II , A - III.
Zbrojenie rozproszone - zbrojenie włó knami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie
betonowej.
1.4 Zakres robó t obję tych Specyfikacją.
Roboty, któ rych dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoż liwiają ce i mają ce na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robó t wchodzi: przygotowanie i montaż zbrojenia, prętami okrą głymi gładkimi ze stali A-I; przygotowanie i montaż
zbrojenia prętami okrą głymi ż ebrowanymi ze stali A-III; przygotowanie i montaż prefabrykowanych siatek prętó w.
1.5 Ogó lne wymagania dotyczące robó t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem,
Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogó lne wymagania dotyczą ce robó t podano w „Wymagania Ogó lne"
2.0 Materiały.
2.1 Stal zbrojeniowa.
2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.
Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023106:1989. Głó wne pręty w konstrukcjach ż elbetowych, wykonać ze stali klasy A-III gatunku
34GS. Dotyczy to wszystkich elementó w konstrukcji ż elbetowych wymienionych w punkcie 1.4. Pręty rozdzielcze i strzemiona, oraz
zbrojenie podkładó w pod posadzki ze stali St3S oraz StOS. Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500.
2.1.2 Dostawa stali.
Menedż er Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w
wią zkach, kręgach oraz statkach na budowie, na podstawie atestu, w któ ry powinien być zaopatrzony każ dy krą g lub wią zka stali. Atest
ten powinien zawierać :
- znak wytwó rcy,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obró bki cieplnej,
- cechowanie wią zek i kręgó w powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każ dej wią zki czy kręgu,
- średnicę nominalną .
2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek.
Przy ocenie wzrokowej stali, należ y uwzględnić następują ce kryteria:
- na powierzchni prętó w nie moż e być zgorzeliny, odpadają cej rdzy, tłuszczó w, farb lub innych zanieczyszczeń ,
- odchyłki wymiaró w przekroju poprzecznego prętó w i oż ebrowania muszą mieścić się w
granicach określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
- pręty dostarczone w wią zkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.
2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podłożu suchym, w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg wymiaró w i gatunkó w.
2.1.5 Elementy stalowe do zabetonowani
Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem. Prace zbrojarskie wykonane
specjalistycznymi urzą dzeniami stanowią cymi wyposaż enie zbrojami. Sprzęt uż ywany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany
przez Inż yniera Projektu.
4.0 Transport
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałó w do wykonania zbrojenia powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry
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stan techniczny.
Materiały należ y ułoż yć ró wnomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moż liwością przesuwania się
podczas transportu.
5.0 Wykonanie robó t.
5.1 Czyszczenie zbrojenia.
- Pręty i walcó wki przed ich uż yciem do zbrojenia konstrukcji należ y oczyścić z zendry, luźnych płatkó w rdzy, kurzu i błota,
- Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należ y czyścić preparatami rozpuszczają cymi tłuszcz,
- Stal naraż ona na choć by chwilowe działanie słonej wody należ y zmyć wodą słodką ,
- Stal pokrytą łuszczą cą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie, lub też przez piaskowanie.
- Stal tylko zabłoconą moż na zmyć strumieniem wody,
- Pręty oblodzone odmraż a się strumieniem ciepłej wody,
- Moż liwe są ró wnież inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inż yniera Projektu.
Czyszczenie prętó w powinno być dokonywane metodami nie powodują cymi zmian we właściwościach technicznych stali ani pó źniejszej
ich korozji.
5.2 Przygotowanie zbrojenia.
Pręty stołowe uż yte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należ y
wykonywać wg projektu z ró wnoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264.
Łą czenie prętó w należ y wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264, Wykonawca zapewni przygotowanie siali na
stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposaż onym w urzą dzenia do gięcia i
prostowania prętó w stalowych o średnicy do 25 mm.
5.3 Montaż zbrojenia
Wykonawca ułoż y zbrojenie po Odbiorze Częściowym deskowań .
Wykonawca nie będzie podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań , pomostó w transportowych, urzą dzeń wytwó rczych i
montaż owych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętó w musi być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
6.0 Kontrola jakości.
Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementó w do zabetonowania w betonie polega na sprawdzeniu zgodności z
Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi. Następują ce kryteria dokładności montaż u zbrojenia będą przedmiotem kontroli:
Parametr
Zakresy tolerancji
Dopuszczalna ró żnica
Cięcia prętó w
dla L < 60 m
20mm
(L- długość pręta wg projektu)
dla L>60m
30mm
Odgięcia (odchylenia w stosunku do poło.
dla L<0,5m
10mm
określonego w projekcie)
dla 0,5 m < I < 15 m
15mm
dla L> 1.5m
20mm
Usytuowanie prętó w otulenie (zmiana wymiaru w
20mm
stosunku do wymagań projektu)
Odchylenie plusowe (h- jest całkowitą
dla h<0.5m
10mm
grubością elementu)
dla 0.5 m< h< 1.5 m
15mm
dla L> 1 .5m
20mm
odstępy pomiędzy są siednimi
ró wno. prętami
a < 0.05m
5mm
(a - jest odległością projektowaną
a < 0,20m
10mm
pomiędzy powierzchniami przyległych
a < 0,40m
20mm
prętó w)
a > 0,40m
30mm
odchylenia w relacji do grubości
b < 0,25m
10mm
lub szerokości w każ dym punkcie
b < 0.50 m
15mm
zbrojenia (b - oznacza całkowitą
b < 1.5 m
20mm
grubość lub szerokość elementu)
b > 1,5 m
30mm
7. 0 Obmiar robó t.
Wymagania ogó lne dotyczą ce obmiaru robó t.
Do obliczania należ ności przyjmuje się teoretyczną ilość (!) zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczny długość prętó w poszczegó lnych
średnic pomnoż oną odpowiednio przez ich cięż ar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza się stali uż ytej na zakłady przy łą czeniu prętó w,
przekładek montaż owych ani drutu wią załkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętó w o średnicach większych od
wymaganych w Dokumentacji.
Ilości przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robó t.
8. 0 Odbió r robó t.
Odbió r robó t zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robó t Zanikają cych według zasad podanych w specyfikacji technicznej
"Wymagania ogó lne".
8.1 Odbió r dostawy stali
Odbió r stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w któ re powinien być zaopatrzony każ dy krą g lub wią zka
stali.
Zaświadczenie to powinno zawierać :
- Znak wytwó rcy,
- Średnicę nominalną ,
- Gatunek stali,
- Numer wyrobu lub partii,
- Znak obró bki cieplnej.
- Cechowanie wią zek i kręgó w powinno być dokonane na przywieszkach metalowych dla każ dej wią zki prętó w.
8.2 Odbió r zmontowanego zbrojenia
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Odbió r zbrojenia przed przystą pieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inż yniera Projektu oraz wpisany do Dziennika
Budowy.
Odbió r powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji ż elbetowej i postanowieniami
niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
- Zgodność kształtu prętó w,
- Zgodność liczby prętó w i ich średnic w poszczegó lnych przekrojach,
- Rozstaw strzemion,
- Prawidłowe wykonanie hakó w, złą cz i długości zakotwień ,
- Zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.
9. 0 Podstawa płatności.
Jak w pkt 9 "Wymagania ogó lne".
10. 0 Przepisy związane
Jeż eli szczegó lne warunki wykonania robó t przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do
wymagań i zaleceń poniż szych przepisó w. Wykonawca nie będzie rościł ż adnych kosztó w zwią zanych ze spełnieniem postanowień
poniż szych dokumentó w.
PN-H-840231 06:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-93215:982 Walcó wka i pręty stalowe do zbrojenia betonu,
PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, ż elbetowe i spręż one. Obliczenia statyczne i projektowanie
ST – B - 06 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHOWE
1.0 Wstę p
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczą ce wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej dachowej
1 2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t wymienionych w punkcie 1.1.
1 3 Zakres robó t obję tych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robó t zwią zanych z:
1.
Konstrukcją dachu
2. połą czenia elementó w w/w konstrukcji z ż elbetowymi elementami konstrukcji budynku
Wymiary i charakterystyki przyjętych dla poszczegó lnych elementó w - zgodnie z rysunkami wykonawczymi konstrukcji i architektury
oraz odpowiednimi wykazami drewna.
1.4 Określenia podstawowa
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowią zują cymi polskimi normami i Specyfikacji "Wymagania Ogó lne"
1.5 Ogó lne wymagania dotyczące robó t
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inż yniera Projektu Przed
przystą pieniem do realizacji robó t Wykonawca zobowią zany jest do opracowania własnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do
akceptacji Inż yniera Projektu n/w dokumentacji:
Rysunki warsztatowe wraz z podziałem na elementy wysyłkowe do transportu i montaż u Wymiary liniowe w tych rysunkach winny być
ustalone z dokładnością do 1 mm Rysunki należ y sporzą dzić zgodnie z PN ISO 5261 i PN ISO 52611Ak Rysunki warsztatowe
opracowane przez wykonawcę akceptuje projektant przed skierowaniem do produkcji (Akceptacja dotyczy wyłą cznie zgodności
przyjętych rozwią zań z założ eniami projektu technicznego)
Projekt warsztatowy połą czeń elementó w z drewna klejonego z konstrukcją budynku.
Projekt organizacji budowy uwzględniają cy wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt przewidziany do zastosowania przez Wykonawcę i
warunki budowy Do projektu organizacji budowy należ y projekt transportu technologii montaż u oraz projekty rusztowań i innych
tymczasowych konstrukcji pomocniczych Projekt ten powinien zagwarantować całkowite bezpieczeń stwo ludzi i montowanej
konstrukcji.
Projekt technologu zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych niniejsza Dokumentacją Projektową obejmują cy.
Połączenia śrubowe.
2. 0 Materiały.
Wszystkie elementy projektowano zgodnie z parametrami dla drewna klejonego klasy GL-30 według PN-B-03150:2000 oraz PN-EN
1194.
Wszystkie łą czniki stalowe ze stali St3SX.
Wyroby hutnicze wg PN-H-01107
Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2
Śruby zwykła wg PN-M.-82054-18
powłoki malarskie wg Projektu Wykonawczego
Typy materiałó w - jak na Rysunkach Wykonawczych.
2.1 Akceptowanie użytych materiałó w
Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich Norm Wszystkie materiały i wyroby
powinny mieć zaświadczenia jakości zgodnie z PN EN 45014 i PN H 01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzają ce wymaganą
jakość
Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny być dobierane odpowiednio do wymagań projektowych jeśli w
projekcie nie podano inaczej
Materiały i wyroby należ y przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości i w sposó b
umoż liwiają cy łatwą i jednoznaczną identyfikację każ dej dostawy Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy
konstrukcji nośnej Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania t montaż u (pkt 5 12 \ 5 1 3) dostawcó w materiałó w nie oznacza
akceptacji materiałó w Wytwó rca jest zobowią zany do dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii materiałó w
2.2 Drewno konstrukcyjne.
Drewno do produkcji musi być drewnem konstrukcyjnym o właściwościach mechanicznych odpowiadają cych wymaganiom PN-EN 338
oraz PN-81/B-031150.01 . Elementy drewniane muszą być uodpornione na działanie korozji biologicznej metodą powierzchniową
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zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 355/98. Wilgotność drewna moż e się wahać w granicach 12% (± 2,0%).
Do wykonania konstrukcji elementó w klejonych warstwowo należ y zastosować kleje na bazie ż ywic spełniają ce wymagania PN-EN 301
oraz PN/B-031150.01.
Grubość poszczegó lnych warstw drewna powinna wynosić 22 ÷ 44 mm. Połą czenia poszczegó lnych warstw drewna na długości elementu
wykonać na złą cza klinowe o długości klinó w około 10-;-20mm. Odległości osiowe pomiędzy połą czeniami klinowymi są siadują cych
warstw minimum 300mm. Warunki klejenia muszą zapewnić wytrzymałość złą czy klinowych na zginanie zgodnie z wymaganiami PN81/B031150.03. Rozwarstwienie złą czy klinowych powinno odpowiadać PrPN-EN 386. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zgodnie z
PrPN-EN 390.
Okucia i łą czniki stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez galwanizowanie lub cynkowanie.
2.3 Łączniki i materiały stalowe.
Zamó wienia na łą czniki i materiały stalowe składa Wytwó rca stalowej konstrukcji u zaakceptowanych przez Inż yniera Projektu
Wytwó rcó w tych materiałó w. Na wytwó rcy konstrukcji cią ż y obowią zek egzekwowania od dostawcó w i przechowywania atestó w
potwierdzają cych spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczą cej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą
być przedstawione wraz z dostawą każ dej partii łą cznikó w i materiałó w. Spełnione muszą być wymagania norm przedmiotowych
PN-M-82054 (PN-IM-82054) Śruby, wkręty i nakrętki
PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Śruby ze łbem sześcioką tnym
PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Śruby ze łbom sześcioką tnym z gwintem na całej długości
PN-M-82002 (PN-771 M-82002) Podkładki - Wymagania i badania
PN-M-82005 (PN-781 M-82005) Podkładki okrą głe zgrubne
PN-M-82144 (PN-86 IM-82144) Nakrętki sześcioką tne
PN-M-82171 (PN-831 M-82171) Nakrętki sześcioką tne powiększone
PN-M-09355 (PN-731 M 09350) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali
PN M 80430 (PN 91 IM 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
Ogó lne wymagania i badania
PN-M-69433 (PN-881M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o
podwyż szonej wytrzymałości
PN-M 89434 (PN-741 M-89434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyż szonych
temperaturach. Wytwó rca powinien przestrzegać okresó w waż ności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy.
Do wykonywania połą czenia na sworznie stosować sworznie ze stali węglowej, walcowanej wg PN75/H-93200/05 o średnicy od 10 do
24 mm odpowiadają cej sortymentom znormalizowanych nakrętek wg PN-75/M-82144 i PN-75/M-82151 oraz podkładek wg PN-59/M82010. Dopuszcza się stosowanie sworzni z innych materiałó w po określeniu ich przydatności zgodnie z BN-80/7159-04. Wykaz sworzni
i nakrętek zgodnie z PN-2000/B-03150/03.
3.0 Sprzę t
Wytwó rca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5 1 2) i Wykonawca w programie montaż u (pkt 5.1.3.) obowią zani są do
przedstawienia Inż ynierowi Projektu do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. Inż ynier Projektu jest uprawniony do sprawdzenia czy
urzą dzenia dźwigowe posiadają waż ne świadectwa wydane przez Urzą d Dozoru Technicznego.
Wykonawca na ż ą danie Inż yniera Projektu jest zobowią zany do pró bnego uż ycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności.
Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inż yniera Projektu.
4.0 Transport
4.1 Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy)
Załadunek transport rozładunek i składowanie wyrobó w z konstrukcji z drewna klejonego powinny odbywać się tak aby powierzchnia
była zawsze czysta wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogą cych utrzymywać wilgoć . Wyroby
powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. W czasie składowania i transportu
elementy z drewna zabezpieczyć przed:
opadami atmosferycznymi lub innym działaniem wody
uszkodzeniami mechanicznymi
odkształceniem, przecią ż eniem, nieodpowiednim podparciem czy zawieszeniem w trakcie transportu i sk ładowania.
Za nieodpowiednie podparcie czy zawieszenie należ y traktować każ de powodują ce w dowolnym przekroju elementu wystą pienie sił
wewnętrznych większych od zakładanych w obliczeniach statycznych elementu.
składowanie elementu dopuszcza się tylko w miejscach przewiewnych, suchych, w odległości minimum 25 cm od gruntu.
Przy transporcie koleją lub środkami drogowymi nalepy dostosować się do ograniczeń wymiarowych narzuconych głó wnie zdolnościami
załadunkowymi środkó w transportowych.
W transporcie kolejowym zasadnicze wymiary elementó w wysyłkowych powinny być następują ce:
- największa długość 18,0 m
- największa szerokość 3,0 m
- największa wysokość 3,23 m
- masa do 20,0 t
Od tych wymiaró w dopuszcza się wyją tkowo pewne odchylenia np. przy długości elementu mniejszej od 18,0 m jego wysokość moż e
być 3,55 m przy długości mniejszej od 16,0 m wysokość moż e wynieść 3,80 m. Elementy cięż sze mogą być przewoż one na dwó ch
wagonach lub na wagonach specjalnych.
W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementó w wysyłkowych powinny być następują ce:
- największa długość 11,0 m
- największa szerokość 2,5 m
- największa wysokość 2,5 m
- masa 20.0 t.
Dopuszczalne odchylenia długość elementu transportowanego drogami prostymi bez łukó w moż e być do 18,0 m wysokość elementu na
przyczepach specjalnych moż e być do 3,1 m Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposó b
aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych napręż eń deformacji lub uszkodzeń Zalecane jest
transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczegó lnie
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chronione muszą być elementy stykó w montaż owych. Ze względu na moż liwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należ y
odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki,
nakrętki czy drobne blachy powinny być przewoż one w zamkniętych pojemnikach. Dźwigar powinny być transportowane w pozycji
pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach transportu i montaż u konstrukcji. W pewnych przypadkach mogą
być one transportowane w innej pozycji jeśli będą odpowiednio zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. Inż ynier
Projektu w razie potrzeby moż e ż ą dać wykonania odpowiednich obliczeń . Sposó b mocowania elementó w musi wykluczyć moż liwość
przemieszczenia, przewró cenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu Przewoż one elementy powinny być załadowane w ten sposó b
aby nie przekraczały ż adnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia
któ regokolwiek z wymiaró w skrajni lub dopuszczalnych cięż aró w pojazdó w należ y uzyskać zgodę DODP i Zarzą dó w Drogowych w
miastach prezydenckich przez któ rych tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwó j przewoż ą cy części nadwymiarowej konstrukcji
powinien być oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochó d pilotują cy.
4.2 Transport wewnę trzny, załadunek i wyładunek
Urzą dzenia transportowe stosowane w transporcie wewnętrznym i przeładunkach powinny być sprawne oraz bezpieczne. W celu
zapewnienia pełnego bezpieczeń stwa obsługa tych urzą dzeń powinna być pouczona o ich działaniu, o posługiwaniu się nimi oraz o
zachowaniu się w ich pobliż u na co należ y uzyskać pisemne potwierdzenie pracownikó w. Prędkość poziomego przemieszczania
ładunkó w powinna być umiarkowana (ok 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny być należ ycie ułoż one i przymocowane do środka
transportowego aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany położ enia. Elementy wiotkie nalepy usztywniać aby nie dopuścić do
odkształceń i uszkodzeń . Za pomocą ż urawia nalepy przenosić konstrukcję co najmniej 1,0 m nad przedmiotami znajdują cymi się na
drodze przemieszczania. Podnoszenie elementó w przy ukośnym ułoż eniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyż szej zasady
moż na odstą pić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń sprawdzają cych wytrzymałość i stateczność ż urawia. W celu zachowania
bezpieczeń stwa podnoszoną konstrukcję należ y kierować linami zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego
miejsca.
5.0 Wykonanie robó t
5.1 Warunki ogó lne
5.1.1 Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy
Rozpoczęcie robó t moż e nastą pić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inż yniera Projektu programu montaż u. Program sporzą dzany jest
przez Wykonawcę montaż u. Program powinien zawierać protokó łodbioru konstrukcji od Wytwó rcy oraz:
- harmonogram terminowy realizacji
- informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwó rcy
- informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych na któ rych konieczne jest udokumentowanie
kwalifikacji
- projekt montaż u
- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jeśli podczas montaż u będzie ona podpierana w innych
punktach niż przewiduje to Dokumentacja Projektowa
- informacje o podwykonawcach
- informacje o podstawowym sprzęcie montaż owym przewidzianym do realizacji zadania.
- sposó b zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji
- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeń stwa osó b któ re mogą znaleźć się w obszarze prac
montaż owych
- inne informacje ż ą dane przez Inż yniera Projektu.
5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii
Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej lub zachodzi konieczność zmiany
technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
5.1.3 Kontrola wykonywanych robó t
Inspektora Nadzoru jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i odbiorcó w częściowych na
czas któ rych należ y przerwać roboty. W zależ ności od wyniku badań Inż ynier Projektu podejmuje decyzję o kontynuowaniu robó t.
5.2 Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
5.2.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy
Obowią zkiem Wykonawcy montaż u jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go Wytwó rcy, by mó głdokonać
rozładunku dostarczonej konstrukcji i usuną ć ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy nalepy układać
zgodnie z projektem technologii montaż u uwzględniają c kolejność poszczegó lnych faz montaż u. Konstrukcja nie moż e bezpośrednio
kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego nalepy ją układać na podkładkach drewnianych. Sposó b układania konstrukcji powinien
zapewnić jej:
stateczność i nieodkształcalność
dobre przewietrzenie elementó w konstrukcyjnych
dobrą widoczność oznakowania elementó w składowych
zabezpieczenie przed gromadzeniem się wó d opadowych śniegu zanieczyszczeń itp.
W czasie składowania elementy z drewna zabezpieczyć przed:
opadami atmosferycznymi lub innym działaniem wody
uszkodzeniami mechanicznymi
odkształceniem, przecią ż eniem, nieodpowiednim podparciem czy zawieszeniem w trakcie transportu i sk ładowania.
Za nieodpowiednie podparcie czy zawieszenie należ y traktować każ de powodują ce w dowolnym przekroju elementu wystą pienie sił
wewnętrznych większych od zakładanych w obliczeniach statycznych elementu.
składowanie elementu dopuszcza się tylko w miejscach przewiewnych, suchych, w odległości minimum 25 cm od gruntu.
5.2.2 Przemieszczanie elementó w konstrukcji do ostatecznego ich położenia
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposó b gwarantują cy jego nieuszkodzenie.
Elementy transportowane przy pomocy dźwigó w muszą być podnoszone przy uż yciu odpowiednich zawiesi z taśm z dodatkowymi
podkładkami w miejscach przełamania taśmy na krawędzi elementu z zachowaniem zasad bezpieczeń stwa (pró bne uniesienie na
wysokość 20 cm brak przeszkó d na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga).
Wszelkie uszkodzenia elementó w powstałe w czasie transportu wewnętrznego musza być ocenione przez Inż yniera Projektu i w razie
konieczności element musi być zastą piony nowym na koszt Wykonawcy robó t.
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5.2.4 Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy.
Połączenia na śruby i sworznie.
O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwó rni wykonywanie otworó w i ich rozwiercanie do ostatecznego
wymiaru nalepy wykonać na wytwó rni. Można otwory wykonywać ró wnież na miejscu budowy. Złe rozmieszczenie otworó w
dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moż e być wykonywane tylko przy pomocy urzą dzeń obrotowych. Wiercenie przez
szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. Wszystkie części muszą być starannie
dociśnięte w czasie wiercenia. Szczelność połą czenia za pomocą śrub i trzpieni montaż owych powinna być taka aby szczelinomierz
grubości 0,2 mm nie mó gł wejść między powierzchnie łą czone.
Otwory powinny być wiercone 0,97 średnicy sworznia lub śruby. Długość śruby powinna być taka aby gwint śruby pracują cy na docisk i
ścinanie (w połą czeniach zwykłych i pasowanych) nie wchodziłgłębiej w otwó r łą czonej części niż na 2 zwoje. Nakrętka i łeb śruby
powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki do drewna dokładnie przylegać do powierzchni łą czonych elementó w.
5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu
Zabezpieczenie przeciwpoż arowe.
Belki "D" posiadają odporność ogniową wynikają cą z przekroju F0,5 (30 min). Wszystkie elementy drewniane powinny być pomalowane
dodatkowo preparatem ogniochronnym (Fobos M2, Ogniochron, lub innym).
Zabezpieczenie przed korozją biologiczną oraz ochrona w okresie eksploatacji.
Wszystkie elementy drewniane naraż one na bezpośrednie działanie czynnikó w atmosferycznych, powinny być pomalowane preparatem
zabezpieczają cym przed korozją biologiczną (dotyczy to w szczegó lności konstrukcji ogró dka) Wszystkie elementy stalowe
niesystemowe powinny być ocynkowane ogniowo - minimum 0,60 µm.
6.0 Kontrola jakości robó t
6.1 Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca ma obowią zek prowadzić kontrolę jakości niezależ nie od działań kontrolnych Inż yniera Projektu.
6.2 Odbiory czę ściowe
Harmonogramy odbioró w częściowych sporzą dza Inż ynier Projektu po zapoznaniu się z programem wytwarzania konstrukcji.
Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programó w. Sposó b i zakres odbioró w częściowych opisane są w pkt 5 niniejszej
Specyfikacji prowadzonych przez siebie robó t.
6.3 Zakres kontroli jakości robó t
Zakres kontroli jakości robó t obejmuje na etapie wstępnym:
. Weryfikację kontroli jakości w wytwó rni, kwalifikacji wytworni i jej personelu
. Ocenę wizualną powierzchni elementó w, ilości sękó w, jakości połą czeń klejonych, cią głości lameli itp. Pomiary geometrii i
sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementó w
. Badanie wzrokowe połą czeń klejonych
. Jakość łą cznikó w
Po zakoń czeniu montaż u i malowania:
. Sprawdzenie ogó lnej geometrii ustroju
. Sprawdzenie połą czeń montaż owych w szczegó lności połą czeń na sworznie i śruby
. Sprawdzenie wykoń czenia zakotwień .
. Koń cowy pomiar powłok malarskich.
7. 0 Obmiar robó t
Jak w przedmiarze robó t
8.0 Odbió r robot
Odbió r konstrukcji powinien być dokonany przez Inż yniera Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbió r powinien polegać na
sprawdzeniu zgodności uż ytych elementó w z rysunkami roboczymi konstrukcji i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie
zgodności wykonanej konstrukcji z rysunkami roboczymi obejmuje:
- Zgodność uż ytych przekrojó w
- Prawidłowe wykonanie połą czeń
9.0 Podstawa płatności
Jak w założ eniach ogó lnych pkt 9
10. Dokumentacje związane.
PN-82/B-02001 - Obcią ż enia budowli. Obcią ż enia stałe.
PN-80/B-02010 - Obcią ż enia w obliczeniach statycznych. Obcią ż enie śniegiem.
PN- 77/B-02011 - Obcią ż enia w obliczeniach statycznych. Obcią ż enie wiatrem.
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, ż elbetowe i spręż one.
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje z drewna i materiałó w drewnopochodnych.
PN-EN 1194 - Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych.
ST – B – 07 POKRYCIE DACHU BLACHĄ
1. WSTĘ P
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robó t dekarskich są wymagania dotyczą ce pokrycia dachó w
blachą .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t.
1.3. Zakres robó t obję tych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, któ rych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umoż liwiają ce i mają ce na celu wykonanie robó t
dekarskich.
1.4. Ogó lne wymagania dotyczące robó t.
Wykonawca robó t jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową . ST i poleceniami
Inspektora. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i koń cowym robó t dekarskich reguluje norma. PN-80/B-10240
Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną , uwzględniają cą wymagania norm.
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Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym
przez nadzó r techniczny lub innym ró wnorzędnym dowodem.
2. MATERIAŁY.
2.1. Do wykonania wierzchnich warstw pokrycia stosuje się :
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne lub powinny być produkowane zgodnie z
obowią zują cymi normami. Materiały stosowane do robó t dekarskich do dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej
powinny mieć certyfikat na znak bezpieczeń stwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z Polską
Normą .
Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny:
mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, z europejską aprobatą
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną pań stwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie
być oznaczone znakowaniem CE, mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta - w
przypadku wyrobó w podanych w wykazie Komisji Europejskiej mają cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeń stwa. Na
opakowaniach materiałó w stosowanych do wykonywania robó t dekarskich powinien się znajdować termin przydatności do stosowania.
Sposó b transportu i składowania materiałó w do robó t dekarskich powinien być zgodny z wymaganiami producenta.
Wykonawca obowią zany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczą cą składowanych na budowie materiałó w przeznaczonych
do wykonywania robó t dekarskich.
2.2. Przyję cie materiałó w na budowie
Podstawę przyjęcia wyrobó w pokrywczych na budowę stanowią :
projekt techniczny,
dokumenty od producenta,
sprawdzenie oznaczenia wyrobó w,
sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobó w z dokumentami.
Projekt techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobó w przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowę mogą być przyjęte
jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji dotyczą cej odstępstw od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobó w nieznanego pochodzenia. Producent jest zobowią zany dostarczyć dla każ dego wyrobu
certyfikat na znak bezpieczeń stwa, certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz kartę
katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. Kontrolne badania właściwości wyrobó w pokrywczych należ y
przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm dotyczą cymi wyrobu lub innych dokumentó w odniesienia, typu "aprobata techniczna".
Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następują ce warunki:
odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu,
są właściwie opakowane i oznakowane,
spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do
Unii Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczeń stwa.
Przyjęcie wyrobó w na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.3. Przechowywanie materiałó w
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według
odpowiednich norm wyrobu.
3. SPRZĘ T.
Roboty mogą być wykonywane (w zależ ności od zakresu) mechanicznie bą dź ręcznie. Roboty moż na wykonywać przy uż yciu sprzętu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewoż one dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposó b zabezpieczają cy
je przed uszkodzeniem. Należ y je umieścić ró wnomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie podkładó w pod pokrycia z dachó wek
Każ dy podkład pod pokrycie powinien spełniać następują ce wymagania ogó lne:
pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361: 1999,
ró wność powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m
byłnie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku ró wnoległym do spadku (pochylenia
połaci dachowej), ró wność płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyż ej, z tym ż e łata kontrolna
powinna być położ ona 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
wystają cymi ponad powierzchnię pokrycia, w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
być usztywnione krawędzie zewnętrzne.
5.2. Warunki wykonania robó t
Do wykonywania pokryć moż na przystą pić :
po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoż a z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegó łowymi dla danego rodzaju
podłoż a, po zakoń czeniu robó t budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, np. tynkowaniu kominó w, wyprowadzaniu
wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na któ re będą wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego,
osadzeniu listew lub klockó w do mocowania obró bek blacharskich, uchwytó w rynnowych (rynhakó w) z wyją tkiem robó t, któ re ze
względó w technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakoń czeniu, po
oczyszczeniu podkładu z zanieczyszczeń , odpadó w materiałó w i elementó w, po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną
materiałó w pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych.
5.3. Podkład z łat drewnianych pod pokrycia
Wymagania dotyczą ce podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachó wek ceramicznych są następują ce:
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Łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekró j (38 x 50) mm; wymiar ten moż e być inny, jeż eli wynikać to będzie z obliczeń
statycznych. Wzdłuż okapu łaty powinny być grubsze o 20 mm (58 mm x 50 mm).
Łaty należ y przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach.
W przypadku stosowania rynien, do czó łkrokwi należ y przybić deskę grubości od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej
uchwytó w rynnowych. Wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej.
Wzdłuż kalenicy i naroż y należ y przybić dodatkowe łaty do mocowania gą sioró w.
Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa - wzdłuż osi kosza, a po obu jej
stronach - deski łą czone na styk.
Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachó wkami koszowymi należ y przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza.
Grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat.
Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mają cymi aprobaty techniczne.
5.4. Pokrycia dachó w blachą
Podkład pod pokrycie z blachy powinien spełniać wymagania podane w p.5.3. Przed przystą pieniem do układania arkuszy blachy
powinny być wykonane obró bki blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych
elementach przechodzą cych przez pokrycie dachowe, z moż liwością zastosowania tzw. fartuchó w blaszanych od strony okapu.
Krycie blachą powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. na rą bek stoją cy. W przypadkach nie
objętych ww. normą krycie powinno być wykonane zgodnie z instrukcją producenta wyrobu. W przypadku uszczelniania pokrycia
moż liwe jest uwzględnianie zaleceń podanych w PN-71/B-I0241, jak ró wnież stosowanie innych, nowocześniejszych rozwią zań
polecanych przez producenta w konkretnych systemach rozwią zań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia w
rozwią zaniu systemowym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogó lne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogó lnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbió r robó t winny być wykonane zgodnie z
odpowiednimi normami.
6.2. Warunki szczegó łowe.
6.2.1. Badania techniczne
Rodzaje badań . Przy odbiorze robó t dekarskich powinny być przeprowadzone następują ce badania:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
b) sprawdzenie materiałó w,
c) sprawdzenie wyglą du zewnętrznego pokrycia,
d) sprawdzenie łą czenia i umocowania arkuszy,
e) sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych,
f) sprawdzenie zabezpieczeń dachowych,
i) sprawdzenie szczelności pokrycia.
6.2.2. Warunki przystąpienia do badań
Wymagania ogó lne. Badania techniczne należ y przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i koń cowego robó t.
Badania w czasie odbioru częściowego należ y przeprowadzać w odniesieniu do tych robó t, do któ rych dostęp pó źniejszy jest niemoż liwy
lub utrudniony. Wyniki badań należ y zapisać do dziennika budowy.
Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robó t dekarskich należ y przeprowadzać podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie niż szej niż 5°C.
Czynności wstę pne. Przed przystą pieniem do badań technicznych sprawdzić na podstawie protokołó w lub zapisó w w dzienniku budowy:
a) czy przygotowane podłoż e nadawało się do rozpoczęcia robó t dekarskich
b) czy w okresie wykonywania robó t dekarskich temperatura powietrza nie była niż sza niż +5°C,
c) czy zostały spełnione wymagania podane w normie. należ y
Opis badań
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na poró wnaniu wykonanych robó t dekarskich z dokumentacją opisową i
rysunkową wg wymagań normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.
Sprawdzenie materiałó w należ y przeprowadzać bezpośrednio lub pośrednio - na podstawie zapisó w w dzienniku budowy i innych
dokumentó w stwierdzają cych zgodność uż ytych materiałó w z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz powołanymi normami i
wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie szczelności pokrycia Sprawdzenie prawidłowości spadkó w i szczelności pokrycia głó wnie w miejscach naraż onych na
zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, kominami, świetlikami itp.). należ y przeprowadzić w
wybranych przez komisję miejscach spośró d szczegó lnie naraż onych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeż eli nie ma warunkó w,
aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należ y wybrane miejsca poddawać przez 10 min zraszaniu wodą w sposó b podobny do
działania deszczu, obserwują c, czy spływają ca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzą c
zacieki. Stwierdzone usterki należ y oznaczyć w sposó b umoż liwiają cy odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.
Sprawdzenie robó t polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji
Projektowej i normach.
6.3. Ocena wynikó w badań
Jeż eli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty dekarskie należ y uznać za zgodne z wymaganiami normy.
W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robó t dekarskich lub tylko ich część należ y uznać za
niezgodne z wymaganiami Normy. Roboty dekarskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mog ą być przyjęte. W tym
przypadku należ y poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodności z normą , a po
poprawieniu przedstawić do ponownego badania.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadają cych się do usunięcia, ale nie wpływają cych na szczelność pokrycia, roboty dekarskie mogą
być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniż enia wartości robó t.
7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Zgodność robó t z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
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7.2. Odbió r robó t zanikających i ulegających zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbió r robó t zanikają cych i ulegają cych zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robó t
ulegają cych zakryciu i zanikają cych są następują ce dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,
atesty uż ytych materiałó w budowlanych,
Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentacji.
7.2.2. Zakres.
Odbió r robó t zanikają cych obejmuje sprawdzenie:
Zgodności uż ytych zabudowywanych materiałó w z ST i Projektem, Prawidłowości osadzenia elementó w podlegają cych zakryciu.
7.3. Odbió r koń cowy.
Odbió r koń cowy robó t przeprowadzić zgodnie z ST
Przy odbiorze koń cowym powinny być przedłoż one następują ce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaró w i badań ,
protokoły odbioru robó t zanikają cych i ulegają cych zakryciu.
8.OBMIAR ROBÓT
wg przedmiaru robó t
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI
Jak w pkt 9 „Warunki Ogó lne”
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄ ZANE.
PN-B-02361: 1999 Pochylenia połaci dachowych
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachó wką ceramiczną . Wymagania i badania przy odbiorze
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachó wką cementową . Wymagania i badania przy odbiorze
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 wyrobó w z cynku do pokryć dachowych układanych na cią głym podłoż u
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobó w samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobó w z blachy miedzianej układanych na cią głym
podłoż u
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobó w płytowych ze stali układanych na cią głym podłoż u
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobó w samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub
ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobó w samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub
ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobó w samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub
ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobó w samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję,
układanych na cią głym podłoż u
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobó w samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na
cią głym podłoż u
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrą głych
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzia łi wymagania
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-EN 490 :2000 Dachó wki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu
PN-B-12070:1996 Wyroby budowlane z betonu. Dachó wki i gą siory dachowe cementowe
ST – B - 08 OBRÓBKI BLACHARSKIE
1. WSTĘ P
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczą ce wykonania i
odbioru robó t blacharskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t.
1.3. Zakres robó t obję tych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, któ rych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umoż liwiają ce i mają ce na celu wykonanie obró bek
blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej i stalowej ocynkowanej powlekanej.
1.4. Ogó lne wymagania dotyczące robó t.
Wykonawca robó t jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową , ST i poleceniami
Inspektora.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i koń cowym robó t blacharskich reguluje norma PN-61 IB-1 0245.
Roboty blacharskie budowlane powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną , uwzględniają cą wymagania
norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzó r techniczny lub innym ró wnorzędnym dowodem.
2. MATERIAŁY.
Do robó t blacharskich należy stosować blachę :
•
stalową ocynkowaną powlekaną gr.0,55 mm
•
materiały pomocnicze
Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogó lnym wymaganiom PN-84/M-81 000 Gwoździe powinny być ocynkowane
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Gwoździe budowlane stosowane do robó t blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom
PN-84/M-81 000 oraz BN-84/5028-12.
Wkrę ty samo wiercące z podkładką uszczelniają cą EPOM do mocowania blachy stalowej do podłoż a drewnianego F4,8x35 mm
Wkrę ty rozporowe z koszulką i z podkładką uszczelniają cą EPOM do mocowania blachy stalowej Fi 10x55 mm

3. SPRZĘ T.
Roboty mogą być wykonywane (w zależ ności od zakresu) mechanicznie bą dź ręcznie. Roboty moż na wykonywać przy uż yciu sprzętu
zaakceptowanego przez Inspektora
4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewoż one dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposó b zabezpieczają cy
je przed uszkodzeniem. Należ y je umieścić ró wnomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogó lne
Obró bki blacharskie attyki wykonać z blachy ocynkowanej, gr. 0,55 mm. Obró bkę należ y wykonać na rą bek stoją cy. Zamocowanie
obró bki za pomocą tworzywowych kołkó w rozporowych (zwykłych i ramowych) z ocynkowanymi wkrętami i kapturkami EPDM.
Obró bki powinny być ułoż one na paskach papy podkładowej szerokości dostosowanej do szerokości attyki wraz z ociepleniem. Obró bka
powinna wystawać min. 4 cm poza lico ocieplenia i mieć wykształcony kapinos po obu stronach obró bki.
Obró bki blacharskie krawędzi płyt loggii należ y wykonać z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,65 mm - kolor brą zowy miedziany
RAL 8004. Obró bkę należ y osadzić na piance montaż owej. Zamocowanie obró bki za pomocą tworzywowych kołkó w rozporowych
(zwykłych i ramowych) z ocynkowanymi wkrętami. Uszczelnienia obró bek krawędzi płyt loggii wzdłuż bocznych krawędzi podkładu
szczeliwem elastoplastycznym (np.: CERESIT CS 25 lub CS 350 jw.).
W przypadku znajdują cych się w dobrym stanie posadzek z płytek obró bkę krawędzi płyt loggii osadzić w naciętym wzdłuż z krawędzi
płyty rowku i uszczelnić szczeliwem.
Obró bki blacharskie parapetó w należ y wykonać z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,65 mm - kolor brą zowy miedziany RAL 8004.
Należ y osadzić klocki drewniane gr.6 cm dla okien > 1,5 m. Zamocowanie obr ó bki za pomocą wkrętó w ocynkowanych z podkładką i
kapturkiem. Uszczelnienia obró bek krawędzi obró bek za pomocą masy Silikonowej.
Obró bka powinna wystawać min. 4 cm poza lico ocieplenia i mieć wykształcony kapinos oraz wywinięcia na ściany boczne oścież y.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogó lne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogó lnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbió r robó t winny być wykonane zgodnie z
odpowiednimi normami.
6.2.1. Badania techniczne
Przy odbiorze robó t blacharskich sprawdza się:
zgodność wykonania robó t z dokumentacją techniczną ,
materiały,
wyglą d zewnętrzny pokrycia,
połą czenia i umocowania arkuszy,
6.2.2. Warunki przystąpienia do badań
Badania techniczne należ y przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i koń cowego robó t (odbió r częściowy przeprowadza się w
odniesieniu do tych robó t. do któ rych dostęp pó źniejszy jest niemoż liwy lub utrudniony).
Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niż szej niż +5°C.
Wyniki badań należ y wpisać do dziennika budowy
Do oceny i przyjęcia wykonanych robó t wykonawca powinien przedstawić co najmniej następują ce dokumenty zatwierdzoną
dokumentację techniczną i dziennik budowy,
protokoły odbioró w międzyoperacyjnych stwierdzają cych prawidłowe przygotowanie podłoż a,
protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałó w uż ytych do wykonanego pokrycia.
Przed przystąpieniem do badań należ y poró wnać na podstawie protokołó w lub zapisó w w dzienniku budowy:
czy podłoż e nadawało się do rozpoczęcia robó t blacharskich,
czy w okresie wykonywania robó t z blach cynkowych temperatura powietrza nie była niż sza niż +5°C.
Ocena koń cowa.
Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykaż ą zgodność wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty należ y
uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robó t uznaje się za niezgodne z wymaganiami
projektu i nie przyjmuje się. Zależ nie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego
wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu I odbiorowi.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadają cych się do usunięcia ale nie wpływają cych na jakość , roboty blacharskie mogą być przyjęte
z ró wnoczesnym odpowiednim procentowym obniż eniem wartości robó t
6.3. Ocena wynikó w badań
Jeż eli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie należ y uznać za zgodne z wymaganiami
normy.
W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robó t blacharskich lub tylko ich część należ y uznać za
niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mog ą być przyjęte. W tym
przypadku należ y poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodności z normą , a po
poprawieniu przedstawić do ponownego badania.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadają cych się do usunięcia, ale nie wpływają cych na jakość pokrycia, roboty blacharskie mogą
być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniż enia wartości robó t.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jak w przedmiarze robó t
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Zgodność robó t z Projektem i Specyfikacją.
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Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, pisemnymi decyzjami Inspektora. ST oraz
8.2. Odbió r robó t zanikających i ulegających zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Odbió r robó t zanikają cych i ulegają cych zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania
oceny ilości i jakości robó t ulegają cych zakryciu
i zanikają cych są następują ce dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
atesty uż ytych materiałó w budowlanych,
Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentacji.
8.2.2. Zakres.
Odbió r robó t zanikają cych obejmuje sprawdzenie:
Zgodności uż ytych zabudowywanych materiałó w z ST i Projektem, Prawidłowości osadzenia elementó w podlegają cych zakryciu.
8.3. Odbió r koń cowy.
Odbió r koń cowy robó t przeprowadzić zgodnie z ST
Przy odbiorze koń cowym powinny być przedłoż one następują ce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaró w i badań ,
protokoły odbioru robó t zanikają cych i ulegają cych zakryciu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak pkt 9 warunki ogó lne
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄ ZANE.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
ST – B - 09 STOLARKA
1. WSTĘ P
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczą ce montaż u stolarki okiennej i drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robó t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robó t obję tych Specyfikacją
Roboty, któ rych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoż liwiają ce i mają ce na celu montaż stolarki okiennej i
drzwiowej w budynku głó wnym i dermatologii szpitala w Zabrzu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowią zują cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogó lne wymagania dotyczące robó t
Wykonawca robó t jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową Specyfikacji i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne
Stolarka drzwiowa powinna być osadzona zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną , zaleceniami producenta i instrukcją
wbudowania, akceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Montaż stolarki powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystą pieniem do robó t wykonawcy, oraz nadzó r techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej,
oraz z projektem organizacji robó t. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należ y wyjaśnić z autorami
poszczegó lnych opracowań przed przystą pieniem do robó t.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczą cych zasadniczych elementó w lub rozwią zań projektowych mogą cych mieć wpływ na
nośność obiektó w należ y uzyskać dodatkową akceptację projektantó w.
Przed rozpoczęciem robó t należ y zapoznać się z warunkami istnieją cymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnić się, ż e zapewniają
one moż liwość bezusterkowego wykonania prac.
Wykonawca przed przystą pieniem do zamawiania stolarki ma obowią zek dokonać pomiaró w wykonawczych.
2.MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.
Zastosowanymi materiałami są :
okna PVC czterokomorowe szklone szkłem zespolonym pojedynczym z mikrowentylacją .
parapety wewnętrzne PVC o szerokości dostosowanej do potrzeb (pomiary przedwykonawcze)
drzwi zewnętrzne PVC szklone z klamkami i zamkami
drzwi drewniane wewnętrzne fabrycznie wykoń czone z klamkami i zamkami
drzwi wewnętrzne PVC szklone z klamkami i zamkami
oścież nice drzwiowe regulowane
samo zamykacze do drzwi
parapety wewnętrzne PVC szer.25 cm
pianki silikonowej i pianki montaż owej,
łą cznikó w mechanicznych i kotew.
3.SPRZĘ T
Roboty moż na wykonać przy uż yciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.TRANSPORT
Materiały mogą być dostarczone dowolnym transportem, w taki sposó b aby podczas transportu zapewniona była ochrona przed
warunkami atmosferycznymi, stateczność elementó w i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia.
Okna dostarczane są przez producenta na paletach, zabezpieczone folią . Warunki przechowywania elementó w bram, elementó w
łą czą cych i pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich uż ycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach
krytych, zamkniętych, o wilgotności do 70% lub w magazynach pó łotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed
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korozją i wpływami atmosferycznymi). Należ y ró wnież odizolować je od materiałó w budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na
metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasó w.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robó t uwzględniają cy wszystkie warunki, w jakich roboty
będą wykonywane.
Wymagania przy montażu stolarki:
Przed przystą pieniem do robó t zwią zanych z montaż em stolarki, należ y ocenić moż liwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez:
ocenę miejsca wbudowania, w szczegó lności stanu i wyglą du oścież y pod względem ró wności, pionowości i wypoziomowania.
sprawdzenie odpowiedniej jakości elementó w przewidzianych do wbudowania; sprawdzenie moż liwości właściwego połą czenia
oścież nicy z konstrukcją budynku;
Wbudowywanie elementó w moż na rozpoczą ć dopiero wtedy, kiedy moż na obcią ż ać części nośne budynku.
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementó w jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami, a wymiarami oścież y, w któ re mają
zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrolą jakości wykonywanych robó t należ y obją ć poszczegó lne ich etapy:
wykoń czenie oścież nicy otworó w okiennych i drzwiowych,
mocowanie oścież nic,
uszczelnienie oścież nic,
mocowanie parapetó w wewnętrznych,
działanie mechanizmó w zamykają cych,
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Odbió r elementó w i akcesorió w.
Ocena jakości elementó w przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu:
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez producenta;
- podstawowych wymiaró w i dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, zgodnie z obowią zują cymi normami
- stanó w powierzchni;
7.2. Odbió r koń cowy.
Przy odbiorze montaż u stolarki powinno zostać sprawdzone:
zgodność wbudowanego elementu z projektem;
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz stanu i
wyglą du zamontowanych bram.
dokładność uszczelnienia oścież nic z oścież ami otworó w budowlanych, zapewniają ca ochronę przed infiltracją powietrza i przenikaniem
wó d opadowych przez element
- prawidłowość działania wszystkich części ruchomych i zamykają cych, - okna, drzwi i bramy powinny się lekko otwierać i zamykać
- wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenia przed korozją
8.OBMIAR ROBÓT
Jak w przedmiarze robó t
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak w założ eniach ogó lnych pkt 9
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE
PN-91/B-02020 PN-90/B-92010
PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010
PN-89/B-06085 PN-80/M-02138
PN-78/M-02138
ST – B – 10 POSADZKI
1. WSTĘ P.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczą ce wykonania i odbioru robó t posadzkarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t.
1.3. Zakres robó t obję tych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, któ rych dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoż liwiają ce i mają ce na celu wykonanie robó t posadzkarskich z
desek na legarach,
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowią zują cymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach
informacyjnych producentó w proponowanych materiałó w.
1.5. Ogó lne wymagania dotyczące robó t.
Wykonawca robó t jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami
Inspektora. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i koń cowym robó t posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1
0145.
Posadzki powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniają cą wymagania norm. Odstą pienia od
wymagań dokumentacji powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadz ó r techniczny lub
innym ró wnorzędnym dowodem.
2. MATERIAŁY.
Legary podłogowe 16x16 cm
Deski podłogowe heblowane
Listwy przyścienne drewniane wg zaleceń producenta
3. SPRZĘ T.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bą dź ręcznie. Roboty moż na wykonywać przy uż yciu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora.
4. TRANSPORT.
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Materiały i sprzęt mogą być przewoż one dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposó b zabezpieczają cy
je przed uszkodzeniem. Należ y je umieścić ró wnomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca przedstawi Inż ynierowi do akceptacji harmonogram robó t uwzględniają cy wszystkie warunki w jakich roboty będą
wykonywane.
5.1. Opis ogó lny
Podkład powinien być wykonywany gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie poniż ej 5°C. Podkłady pod
posadzki z wykładziny powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa.
W podkładzie cementowych należ y wykonać szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe, dzielą ce powierzchnię podkładu na pola ok. 6x6
m, o głębokości 1/3 - 1/2 grubości podkładu.
Jeż eli przewiduje spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założ onym spadkiem. Zaprawę samopoziomują cą należ y
przygotować przez mechaniczne zmieszanie składnikó w wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę
samopoziomują cą należ y układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wys. ró wnej wysokości podkładu z
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z ró wnoczesnym zatarciem i wyró wnaniem powierzchni. Odchylenie
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na
całej długości lub szerokości.
Do układania posadek moż na przystą pić po zakoń czeniu robó t budowlanych stanu surowego i robó t tynkarskich. Temperatura przy
układaniu posadzek powinna wynosić 5° - 35°.
Przed układaniem wykładziny powinna ona zostać rozłoż ona w temperaturze pokojowej w celu usunięcia ewentualnych zagięć .
Temperatura przy układaniu posadzki powinna wynosić min. 15 0C
Panele należ y układać na warstwie pianki poliuretanowej gr.2mm.
Cokoliki PCV należ y układać wg technologii producenta
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogó lne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogó lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbió r robó t winny być wykonane zgodnie z
normami i wskazaniami oraz instrukcjami uż ycia producenta wybranych materiałó w.
6.2. Warunki szczegó łowe.
Sprawdzenie robó t polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji
Projektowej, normach i instrukcjach producentó w materiałó w.
6.2.1. Badania
Badanie materiałó w należ y przeprowadzać na podstawie zapisó w w dzienniku budowy i załą czonych zaświadczeń (atestó w) z kontroli,
stwierdzają cych zgodność uż ytych materiałó w z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały uż yte
do wykonania posadzek i okładzin nie mają ce dokumentó w stwierdzają cych ich jakość powinny być zbadane, jeż eli budzą jakiekolwiek
wą tpliwości.
6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:
a) prawidłowości wykonania powierzchni,
b) układanie paneli z podłoż em,
c) wykoń czenia.
6.2.3. Opis badań
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni.
Sprawdzenie odchylenie powierzchni od płaszczyzny należ y przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładanej w
dwó ch ró ż nych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prześwit między łatą , a powierzchnią posadzki należ y zmierzyć z dokładnością do 1
mm.
Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należ y przeprowadzić łatą i poziomnicą .
Sprawdzenie prostoliniowości spoin należ y przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, nacią gniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i
dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm
Sprawdzenie wykoń czenia należ y przeprowadzić wzrokowo.
6.3. Ocena wynikó w badań .
Jeż eli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należ y uznać za zgodną z wymaganiami normy.
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część należ y uznać za niezgodną z wymaganiami
normy
7. OBMIAR ROBÓT.
Jak w przedmiarze robó t
8. ODBIÓR ROBÓT,
8.1. Zgodność robó t z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbió r robó t zanikających i ulegających zakryciu.
Odbió r robó t zanikają cych i ulegają cych zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robó t
ulegają cych zakryciu i zanikają cych są następują ce dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
atesty uż ytych materiałó w budowlanych
Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentacji.
Odbió r robó t zanikają cych obejmuje sprawdzenie:
Przygotowania podłoż a dla ułoż enia płytek,
8.3. Odbió r koń cowy.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Odbió r koń cowy robó t przeprowadzić zgodnie z ST .
Przy odbiorze koń cowym powinny być przedłoż one następują ce dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaró w i badań ,
protokoły odbioru robó t zanikają cych i ulegają cych zakryciu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak w założ eniach ogó lnych pkt 9
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄ ZANE.
PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-1 0121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do płytek Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejó w cementowych i zapraw do spoinowania
PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie ż ywic reaktywnych
PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa
PN-EN ISO 10545-11999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie pró bek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2.1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiaró w i sprawdzanie jakości powierzchni
ST – B – 11 OGRODZENIE
1. WSTĘ P.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczą ce wykonania i odbioru ślusarki stalowej.
] .2. Zakres stosowania SST.
Szczegó łowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t
wymienionych w pktl.1.
1.3. Zakres robó t obję tych SST.
Roboty, któ rych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoż liwiają ce i mają ce na celu wykonanie montaż u Przęsła
ogrodzeniowe stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo
Bramy dwuskrzydłowe stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo
Furtka jednoskrzydłowa stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowią zują cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogó lne wymagania dotyczące robó t
Wykonawca robó t jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami
Inż yniera.
2. MATERIAŁY.
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY ocynkowane wg PN-EN 10025:2002
2.2. Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie
2.3. Okucia
Wyroby ślusarskie powinny być wyposaż one w okucia zamykają ce, zabezpieczają ce i uchwytowe zgodnie z dokumentacją .
2.4. Składowanie materiałó w i konstrukcji
Składowanie wyrobó w ślusarki stalowej
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Każ da partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inż yniera.
2.5.2. Każ dy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakości materiałó w, spoin, otworó w na śruby,
- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwó rni
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakości powłok antykorozyjnych.
Odbió r konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inż ynier
wpisem do dziennika budowy.
2.7. Ślusarka stalowa
Wbudować należ y ślusarkę kompletnie wykoń czone! wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002
Połą czenia elementó w Wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementó w powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następują cym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementó w należ y pokryć farbami ftalowymi
3. SPRZĘ T.
Do wykonania i montaż u ślusarki moż e być uż yty dowolny sprzęt.
4. TRANSPORT.
Każ da partia wyrobó w powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą .
Elementy do transportu należ y zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewoż one dowolnym środkiem transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT.
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5.1. Przed rozpoczę ciem montażu należy sprawdzić:
•
moż liwość mocowania elementó w do ścian,
•
jakość dostarczonych elementó w do wbudowania.
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną lub instrukcja zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru.
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementó w za pomocą kołkó w rozporowych lub kołkó w wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między oścież em a oścież nicą lub ścianą tak aby nic następowało przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej.
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniają cej.
5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladó w pędzla, rys i odpryskó w i spełniać wymagania
podane dla robó t malarskich
6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Badanie materiałó w uż ytych na konstrukcję należ y przeprowadzić na podstawie załą czonych zaświadczeń o jakości wystawionych
przez producenta stwierdzają cych zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami pań stwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementó w powinno obejmować:
sprawdzenie wymiaró w,
wykoń czenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego,
połą czeń konstrukcyjnych,
prawidłowego działania części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należ y sporzą dzić protokó łodbioru.
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
sprawdzenie stanu i wyglą du elementó w pod względem ró wności,
pionowości i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a oścież ami,
sprawdzenie działania części ruchomych,
stan i wyglą d wbudowanych elementó w oraz ich zgodność z dokumentacją .
Roboty podlegają odbiorowi.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jak w przedmiarze robó t
8. ODBIÓR ROBÓT.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robó t zanikają cych lub ulegają cych zakryciu.
Odbió r obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Jak w założ eniach ogó lnych pkt 9
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE.
PN-80/M-02138. PN-87/B-O6200
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położ enia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorą co z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogó lne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złą czy spawanych. Nazwy i określenia.
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