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A. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są standardy techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z budową budynku socjalno – technicznego w Świnoujściu przy ulicy 
Ku Morzu na działce nr 18.
Standardy wykonania, materiały, określone przez zamawiającego w Specyfikacji Technicznej oraz w 
Projekcie Budowlanym mają na celu zdefiniowanie właściwości obiektów. Tych właściwości będzie 
wymagać Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.
Przez  wymagany standard  rozumieć  należy,  że  Wykonawca ma  obowiązek  zastosować  standard 
techniczny nie gorszy niż to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlanym określono – pod sankcją 
uznania każdej części Robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi Umową 
konsekwencjami.
Nie podlega sankcji odstępstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego, dla którego 
Wykonawca uzyskał wcześniej aprobatę Zamawiającego.

Wykonawca ma możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do jakiejkolwiek części 
Robót, a w szczególności wszędzie tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu gwarantowanych przez 
Wykonawcę parametrów techniczno – technologicznych.

Wykonawca  nie  może  powoływać  się  na  jakikolwiek  zapis  Specyfikacji  Technicznej  dla 
usprawiedliwienia nie wywiązania się swojego z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego Umową.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja  Techniczna  jest  częścią  dokumentów  umownych,  określonych  w  Umowie  jako 
„Wymagania Zamawiającego” i są stosowane przy realizacji Robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszych WT obejmują wymagania ogólne wspólne dla Robót objętych wyżej 
wymienionymi Wymaganiami.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

Projekt Budowlany – dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza w rozumieniu ustawy 
Prawo  Budowlane,  a  także  wszelkie  inne  rysunki,  obliczenia,  programy  komputerowe,  próbki, 
wzory, modele, podręczniki obsługi i konserwacji, oraz inne podręczniki i informacje o podobnym 
charakterze, do przedłożenia których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa.

Dziennik Budowy –  stanowi  urzędowy dokument  przebiegu robót  budowlanych oraz  zdarzeń  i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

Przedstawiciel  Zamawiającego  (Inżynier)  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych 
(wyznaczona  przez  Zamawiającego),  odpowiedzialna  za  nadzorowanie  robót  i  administrowanie 
kontraktem.

Materiały  – wszelkie tworzywa i  wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 
Wymaganiami  Technicznymi  i  Projektem  Budowlanym,  zaakceptowane  przez  Przedstawiciela 
Zamawiającego.
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Odbiór międzyoperacyjny – odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności wykonanego częściowo 
elementu Robót z Projektem Budowlanym, obowiązującymi normami, przepisami i Wymaganiami 
Zamawiającego.

Odbiór  częściowy –  odbiór  mający  na  celu  sprawdzenie  zgodności  z  Umową  wykonanych 
elementów Robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości. 

Odbiór końcowy – odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu usterek.

Odpowiednia  (bliska)  zgodność wykonywania  Robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jego 
przedział  nietolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie  Przedstawiciela  Zamawiającego –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy przez 
Przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji 
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.
Roboty  -  oznaczają  Roboty Stałe i  Roboty Tymczasowe lub jedne z  nich,  zależnie od kontekstu 
sytuacyjnego lub treściowego.
Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zgodnie z Umową, w tym odrębnie każde z zadań 
inwestycyjnych.
Roboty  Tymczasowe -  oznaczają  roboty  tymczasowe  wszelkiego  rodzaju  (poza  Sprzętem 
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.
Rysunki -  część  Dokumentacji  Budowlanej,  która wskazuje lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót
Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu klauzuli Umowy.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z Projektem 
Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.

1.6. ZAKRES ROBÓT  I  ICH  UTRZYMANIE  PODCZAS  BUDOWY.

1.6.1. Zakres robót
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych z 
wykonaniem.

1.6.2. Utrzymanie robót podczas budowy.
 Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru.
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalającym stanie, to 
na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiającego może 
natychmiast zatrzymać Roboty.

1.7. ZASADY KONTROLI  I  ODBIORU  ROBÓT

1.7.1.     Przedstawiciel Zamawiającego
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów 
Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty 
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związane  z  rozważaną  kwestią,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  badaniach 
materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie  uwarunkowania sformułowane w Umowie i 
dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a także normy i wytyczne państwowe.
Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 
przygotowanie i   produkcję  materiałów.
Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji.

1.7.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy
Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego:
-  projekt  Budowlano-Wykonawczy,  część  architektoniczne  -  budowlana  w  zakresie  zgodnym  z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003   /Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133/
- pozwolenie na budowę,

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę i mieszczą się w kosztach 
poszczególnych elementów Robót.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót powinny być wprowadzane  na 
piśmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego.

1.7.3. Zgodność robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacją Techniczną
1.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi 
w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.
2. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości 
docelowych, które są nieuniknione, ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach
3. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to 
roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich,
4. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
budowlana lub Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, 
to takie materiały i roboty powinny być odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentów umownych
1. Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym 
Specyfikacja Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w 
jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 
dokumentach.
2. Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub 
braków w  Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to 
powinien natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy lub 
uzupełnienia..

1.8. PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1.    Przekazanie Placu Budowy.
1. Przedstawiciel Zamawiającego przekaże wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
państwowe reperów.

2. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru 
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robót wykonawca odpowiada za utrzymanie znaków geodezyjnych i palików na Placu 
Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki oraz paliki wykonawca naprawi lub odtworzy na 
własny koszt

Tablice informacyjne.
1. Przed przystąpieniem do Robót wykonawca dostarczy i zainstaluje l tablicę informacyjną. 

Tablica będzie podawała informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 
Ministra   Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 108, poz.953). 

2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały 
okres realizacji Robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę.

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.
1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy 

wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: płoty, zapory, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić dozorców.

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków,dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez 
Przedstawiciela Zamawiającego przed ich ustawieniem.

1. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających 
obciąża wykonawcę.

1.8.4. Dziennik budowy.
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania
Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy.

2. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku
budowy.

1. Do dziennika budowy wpisuje się:
 a) datę dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej części,
 b) datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy,
 c) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego,
 d) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
 e) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 f) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających,
 g) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-
     niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 h) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
     nywania robót,
 i) dary częściowych odbiorów,
 j) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 k) dane dotyczące pobierania próbek,
 1) zgłoszenie zakończenia Robót,
 m) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 n) inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 
Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się.
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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1.8.5      Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów  i  kopie  aprobat  technicznych  wyrobów budowlanych, 
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą 
gromadzone w przez Wykonawcę. Dokumenty te  stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego.

1.8.6. Pozostałe dokumenty budowy.
l.  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu Wykonawcy,
c) umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencja budowy.

1.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy.
1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
3. Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o 

przyczy-  nach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno 
spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów.

1.9.        POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PRAWA

1.9.1. Przestrzeganie prawa.
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia 
władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 
realizacją Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót.

1. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy 
wymienione w ust. l.

1.9.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych.
1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym 
prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące 
zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.
2. Wymagania określone w ust l powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem 
do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 
Wykonawca powinien poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych 
uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.
3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. l i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę.

1.9.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej oraz prywatnej.
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2. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca powinien powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, oraz władze konserwatorskie i 
przerwać roboty do czasu dalszej decyzji.
3. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
4. Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia.
5. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym 
czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót Wykonawca 
okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.
6. Zakłada się. że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w ust. 5 i uwzględnił 
ich przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w ust. 5 w 
zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany 
terminu realizacji Umowy.
7. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 
odpowiednią instytucję użytkującą lub  będącą właścicielem  instalacji,   a  także  Przedstawiciela 
Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi 
służbami specjalistycznymi.
8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i 
rysunkach i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego.                     W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża 
Wykonawcę.

1.9.4. Ochrona środowiska.
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
2. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

1* zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
2* przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
3* możliwością powstania pożaru.

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót.
3. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących
ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.9.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego
1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na których 

będzie prowadził roboty.
2. Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowaną trasą objazdową lub dla zapewnienia 

ruchu może być wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty.
3. W czasie wykonywania robót na drodze publicznej Wykonawca ustawi i będzie obsługiwał 

wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych.

4. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiednią liczbę osób z chorągiewkami lub tymczasową sygnalizację świetlną do 
kierowania ruchem.

1.9.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
1. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy określonymi 
w Umowie. Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile 
zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

2. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na wykonanych 
konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Placu Budowy.

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i powinien naprawić  lub  wymienić  wszystkie  uszkodzone  elementy na własny 
koszt,  w  sposób  zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego..

1.9.8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

3. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte Umową Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych w ust  .1.9.8. nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
automatycznie uwzględnione w Cenie Umownej.

2.        MATERIAŁY

Ilekroć używa się w Specyfikacji Zamawiającego nazwy materiałów lub wyrobów budowlanych, 
to należy rozumieć, ze w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie konkretny środek. 
Tym samym dopuszcza się (za zgodą  Przedstawiciela Zamawiającego) możliwość zastosowania 
materiałów równoważnych lub lepszych posiadających  wymagane świadectwo dopuszczenia lub 
aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ aprobujący.
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Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie nowe, o ile 
innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

2.1.      ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY I WYMAGANIA JAKOŚCIOWE.
1. Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez 

niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych źródłach 
materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót.

2. Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiające- 
go.
3. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.

2.2. ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH.
1. Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiającego 

przed ich użyciem  do budowy i  spełniać  adekwatne parametry techniczne materiału wymagane 
przepisami.

2.3. KONTROLA MATERIAŁÓW
1. Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 

podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu 
niezadowalającej jakości.

2. Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody Przedstawiciela 
Zamawiającego, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych 
cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy.

3. Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w 
Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4. Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń 
zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego, pod nadzorem Przedstawiciela 
Zamawiającego i z taką częstotliwością, jak określono w Wymaganiach. W całym czasie trwania 
robót Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania próbek.

2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW
1. Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 

przydatności do robót.
Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być 
powtórnie badane przed włączeniem do robót Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający inspekcję materiałów.

2. Składowanie materiałów może odbywać się w granicach Placu Budowy. Dodatkowe powierzchnie, 
jeżeli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt.

3. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni poza Placem Budowy, 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, 
w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego, bez dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego.

4. Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw do betonu powinny pochodzić z jednego 
źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na 
składowiskach zapasów w ilości zapewniającej ciągłość robót.

5. Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia przewidzianej ilości 
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materiałów. Kruszywo należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach 
asortymentów i frakcji, oraz w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się frakcji.
Zaleca się, aby frakcje drobne, poniżej 4 mm,   były chronione przed opadami plandekami lub 
przez zadaszenia.
Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do 
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania.

2.5. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW
1. Przedstawiciel Zamawiającego może przeprowadzić inspekcje materiałów w źródle ich 

pobrania.  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli może być podstawą akceptacji lub 
odrzucenia określonej partii materiałów pod względem jakości.

2. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, powinny 
być zachowane następujące warunki:
a)Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

     b)Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
     wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowa,

2.6.        WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW POBRANYCH Z WYKOPÓW.
1. Grunty pobrane z wykopów powinny być wykorzystane do budowy nasypów, o ile są do tego 
przydatne, lub do innych celów określonych w Specyfikacji lub w Projekcie Budowlano Wykonawczym.
2. Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Przedstawiciela Zamawiającego wykonywać 
wykopów poza granicami robót ziemnych jakie będą określone w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

3.         SPRZĘT
1. Wykaz sprzętu jaki zostanie wykorzystany do wykonania robót powinien być  zaaprobowany 
przez Przedstawiciela Zamawiającego przed jego użyciem do budowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
negatywnych skutków dla prowadzonych robót branżowych wykonywanych przez jego 
Podwykonawców.
3.  Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
również dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 
przypadku awarii sprzętu podstawowego.

  4. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z Placu Budowy sprzęt nie 
odpowiadający warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w Projekcie Budowlano-
Wykonawczym.

4.        TRANSPORT MATERIAŁÓW
1.  Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości 
i przydatności do robót.

  2. Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w spo- 
 sób zapobiegający stratom oraz segregacji.

3. Zaleca się transport cementu luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich.

5.        WYKONANIE ROBÓT
Wymagania techniczna obejmują wykonanie robót budowlanych dla inwestycji „Rozbiórka i 
dobudowa części Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie ul. Gen. Bema 41 dz. Nr 17”.
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Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, Projektem budowlano-wykonawczym, opracowaną 
przez Wykonawcę, przy użyciu sprzętu, materiałów i metod pracy gwarantujących wysoką jakość.

6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.        SYSTEM KONTROLI MATERIAŁÓW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCĘ.

6.1.1.     Dane ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.
System kontroli  prowadzony  przez  Wykonawcę  powinien  być  zatwierdzony  przez  Przedstawiciela 
Zamawiającego.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  Przedstawiciel  Zamawiającego  może  zażądać  od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań  w celu  zademonstrowania,  że  poziom ich  wykonywania  jest 
zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z 
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  ze  standardami 
zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.
Wykonawca powinien dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego zaświadczenie, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy, są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.
 Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Wymaganiach. 
Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Ustalenia takie winny być zatwierdzone przez 
Przedstawiciela Zamawiającego.

6.2.      BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO.
1. Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne 
badania i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót.

2. Jeżeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiającego weryfikacja systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to 
Przedstawiciel Zamawiającego może polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności robót i materiałów z Wymaganiami i Projektem Budowlano-Wykonawczym.

3. Powtórne  lub  dodatkowe  badania  zlecone przez  Przedstawiciela Zamawiającego  nie  będą 
opłacone  przez Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę 
warunków Umowy.

4. Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego badań 
materiałów w przypadku gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym 
kosztem tych badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących 
płatności za określone roboty będące przedmiotem badań.

5. 5. Niezależne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego poza systemem kontroli 
Wykonawcy, wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Przedstawiciel 
Zamawiającego nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez Zamawiającego.

6.3.      APROBATY TECHNICZNE i ATESTY.
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Przedstawiciel Zamawiającego 

może dopuścić do użycia materiały posiadające  aprobatę techniczną wydaną przez 
upoważnione jednostki aprobujące  w myśl postanowień Rozporządzenia Ministra   Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998/Dz.U. Nr 107 poz. 679- zmiana Dz.U.z 2002 
Nr 8 póz. 7 l/stwierdzającą ich pełną zgodność z warunkami Umowy.

2. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki Umowy, każda partia 
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dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

3. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego  badań.  Kopie wyników tych  badań powinny 
być  dostarczone  do Przedstawiciela Zamawiającego na jego życzenie.

4. Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zatwierdzona zostanie niezgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie materiały i 
(lub) urządzenia zostaną odrzucone.

7.        ODBIÓR ROBÓT.

7.1. ZASADY OGÓLNE.
Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie 
napraw wadliwie  wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót 
zanikających lub ulegających zakryciu.

7.2. RODZAJE ODBIORÓW.

7.2.1. Odbiór częściowy.
Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót określonej w Umowie, to 
może on wystąpić na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o dokonanie odbioru częściowego.

7.2.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu.
Polega on na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub 
ulegają zakryciu.  Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany 
nie  później  niż  3  dni  od  daty  powiadomienia  Przedstawiciela  Zamawiającego  o  gotowości  do 
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiającego zarządza 
rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na 
kontynuowanie robót Przedstawiciel Zamawiającego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

7.2.3.     Odbiór końcowy.
Na  podstawie  zawiadomienia  Wykonawcy  skierowanego  do  Przedstawiciela  Zamawiającego 
informującego o  całkowitym  zakończeniu  Robót,  Przedstawiciel  Zamawiającego  dokona  odbioru 
końcowego Robót Procedura odbioru (prób) końcowego winna być zgodna z warunkami Umowy.
Jeżeli  Roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  Umową,  to  zostaną  one  odebrane  i  Zamawiający 
zawiadomi na piśmie  Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru Robót. Jeżeli jednak inspekcja 
końcowa  wykaże,  że  Roboty  wykonano  w  sposób  niezadowalający,  to  Wykonawca  niezwłocznie 
przystąpi do wykonania wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie 
przeprowadzony powtórny odbiór końcowy Robót.
Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robót.
W wypadku gdy Przedstawiciel  Zamawiającego stwierdzi,  że obiekt  pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel  Zamawiającego  może  powołać  komisję  odbioru  złożoną  z  przedstawicieli 
Zamawiającego, Wykonawcy i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji 
które  poniosły  częściowe  koszty  związane  z  Robotami.  Przedstawiciele  tych  instytucji,  poza 
Zamawiającym  będą  mieć  jednak  tylko  głos  doradczy,  a  decyzje  co  do  odbioru  podejmie  sam 
Zamawiający.
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8.        PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. NORMY
Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania:

1* Polskie Normy,
2* Branżowe Normy,
3* Aprobaty techniczne
4* instrukcje (w tym instrukcje ITB),
5* wytyczne,
6* inne dokumenty.

każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Wymagań Technicznych Szczegółowych. 

Jeżeli  nie  wskazano    inaczej,  odsyłacze  do  norm,  instrukcji,  wytycznych  zawarte  w   
Wymaganiach Zamawiającego dotyczą ich wydania   aktualnego w dacie podpisania Umowy.      

B .  STAN  SUROWY

1. WYTYCZENIE OBIEKTÓW, TRAS I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1.1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem: robót w zakresie wytyczenia obiektów, tras i punktów wysokościowych 
W zakres robót wytyczeniowych wchodzą:

 wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów
g³ównych osi obiektów i tras,

 uzupe³nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
 zastabilizowanie punktów w sposób trwa³y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposób u³atwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.2.  MATERIAŁY
Do utrwalenia punktów g³ównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub
prętem stalowym, s³upki betonowe albo rury metalowe o d³ugosci oko³o 0,5 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granica robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów za³amania
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i d³ugosc od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozosta³ych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do
0,08 m i d³ugosci oko³o 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
średnicy 5 mm i d³ugosci od 0,04 do 0,05 m. „Swiadki" powinny mieć d³ugosc oko³o 0,5 m
i przekrój prostokątny.

1.3. SPRZET
Wymagania odnośnie sprzętu zawarte są w Wymaganiach Technicznych Ogólnych (WTO).
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp³ywu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości
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i który uzyska³ akceptacje Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący
sprzęt:

 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe i szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dok³adnosci pomiaru.

1.4. TRANSPORT

Wymagania odnośnie transportu zawarte są w Specyfikacji Technicznej Ogólnej.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu
winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptacje Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spe³niac wymagania przepisów ruchu
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

1.5. WYKONANIE ROBÓT
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od
1 do 7). W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegó³owego wytyczenia
robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich b³edach wykrytych
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o 
tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów lub trasy i punkty pośrednie osi musza być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 
tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.
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Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowanie w sposób trwały, 
przy utyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granica robót ziemnych.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektu liniowego 
lub kubaturowego. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach obok trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taka dokładnością, aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelacje podwójna w nawiązaniu do reperów 
państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.
Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej lub przez Inżyniera.
Oś obiektu lub trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie 
może być większe ni_ 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością 
do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej.
Usuniecie pali z osi jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robót.
Dla obiektów nieliniowych należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez:

 wytyczenie osi,
 wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada Inżynierowi.

1.7. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór robót związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokó³u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inżynierowi.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami.

1.8. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 1983.
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Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

2. ROBOTY ZIEMNE i PRZYGOTOWAWCZE

2.1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej  ST są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z 
wykonaniem:
 wykopów obiektowych i liniowych, 
 zasypywaniem wykopów i dołów, 
 formowanie nasypów, 
Roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z niniejszą ST oraz normą PN-B-06050.

2.2. MATERIAŁY

2.2.1.     MATERIAŁ NA ZASYPKI
Do zasypek wykopów wokół wykonanego obiektu może być użyty piasek drobny lub średni 
pochodzący z wykopów. Materiał zasypowy może być mieszanką niżej wymienionych składników:

1. naturalny żwir,
2. naturalny piasek.

Wykluczone z użycia są następujące materiały:
1. materiały podatne na agresję chemiczną czynników zawartych w wodzie gruntowej,
2. materiały pochodzenia organicznego, chemicznie zanieczyszczone lub szkodliwe.

Piasek  do  zasypek  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-86/B-06712.  Materiały  do 
zasypek winny być mrozoodporne. Zawartość siarczanów (SO3) < 0,5% (suchej masy). Wskaźnik 
zagęszczenia gruntów zasypowych powinien wynosić nie mniej niż 0.97 - wg normy BN-77/8931- 
12.
W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 
uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania 
tych materiałów, określonych w BN-72/8932- 01.

2.3.      SPRZĘT
Wymagania odnośnie sprzętu zawarte są w Wymaganiach Technicznych Ogólnych (WTO).

2.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW

Wymagania odnośnie transportu zawarte są w Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

2.5. WYKONANIE ROBÓT

2.5.1.  PRZYGOTOWANIE  TERENU  ROBÓT

Roboty związane ze stabilizacja i oznaczeniem geodezyjnym obiektów oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów obiektów wykonywane będą specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, 
łaty, taśmy stalowe) gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
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Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na 
nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności.
Polega ono głównie na:

 zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych,
 zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi
      w Dokumentacji Projektowej,
 usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych Robót - do ponownego wykorzystania
      należy je składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone
      murawa ku sobie,
 zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków i budowli zasadnicze linie budynków
i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

2.5.2.  WYKOPY

Wykonanie wykopów
Głębokość wykonywanych wykopów wynika z dokumentacji projektowej – posadowienia 
fundamentów.
W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności 
od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem
geologiczno - inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub 
szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót. 
Wykopy o głębokości poniżej 1,5 m musza być wykonywane jako umocnione.
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie 
wykopu należy zagęścić.
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych.
W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) nalepy:

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 
ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed dostępem 
ludzi,

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastapi³o przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru),

 zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić smrodki 
zaradcze, 

a jeśli to konieczne nalepy zasięgnąć rady ekspertów.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały, itp. 
należy: 

 przerwać roboty,
 zawiadomić właściciela instalacji, Inżyniera i odpowiednie władze administracyjne,
 zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt.

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za
zgodą Inżyniera w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub właściwych
władz i powinny być one przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek.
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2.5.3.  NIWELACJA  TERENU

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje:
 Usuniecie darniny i ziemi roślinnej oraz usuniecie i wymianę gruntów słabych, np.
      torfów, namułów organicznych, itp., Kształt podłoża powinien uwzględnić przewidywane 
      projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaż, ubezpieczenia stopy, itp.
 Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża (m.in. obsypanie budynku, oraz zasypania 

istniejących piwnic) do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a następnie powierzchniowe (5-
10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z nasypem.

Ogólne zasady wykonywania nasypów.
Wykonywać  z  piasków  grubofrakcyjnych,  warstwami  o  gr.  20  –  30  cm  z  jednoczesnym 
zagęszczaniem wibratorami powierzchniowymi do osiągnięcia stopnia zagęszczenia ID = 0,50. 
Dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy 
powinny posiadać nachylenie do około 5% w kierunku poprzecznym.
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia 
warstwy poprzedniej.
Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie 
próbnego zagęszczenia.
Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy wbudowywania 
gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie.
Przy wykonywaniu nasypu z różnych gruntów gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania 
należy przestrzegać następujących warunków:

 grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 
bardziej przepuszczalne bliżej skarp,

 grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtracje lub
poślizg,

 w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 
skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć.

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia
powinien posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżona do optymalnej Wopt., określonej według
normalnej metody Proktora.
Zaleca się aby:

 dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%,
 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn  0,7 Wopt, przy czym górna

granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających.
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższa od dopuszczalnej przed
wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczającej
dopuszczalna (do 2%), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym 
do czasu obniżenia wilgotności.
Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalna mniejsza od dopuszczalnej należy go nawilży
.
Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice 
możliwe jest w następujących przypadkach:

 zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego 
z wymaganiami,

 gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od
objętości warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył
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i kamieni o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej.
Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem
zagęszczenia Is w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu.
Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone 
(gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty których jakości nie można skontrolować 
oraz grunty zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty:

 zawartości części organicznych większej niż 3%,
 zawartości frakcji ilastych powyżej 30%,
 spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem 
warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności 
gruntu pod wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach gdy ze względów 
organizacyjnych powyższy warunek nie może być spełniony zagęszczona, warstwę gruntu należy 
zabezpieczyć.
Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być
przerwane, a powierzchnie warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy
spływ wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie 
zagęszczonego pasa gruntu folia lub plandekami. Podczas mrozów, nasypy z gruntów spoistych 
powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie 
jest możliwe przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być 
usunięta.
Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania 
wymaganego zagęszczenia.
Dostawy materiału na nasypy.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustaloną 
w programie zapewnienia jakości częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych.
Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. 
Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne
Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie
wskaźnika zagęszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatów izotopowych powinien wynosić:

 dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż�
Is =1,02 (ID =1,00),

 dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 1,2 m�
Is 1,00 (ID >0,88) w niżej leżących warstwach Is 0,92 (ID >0,4).

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni
terenu powinien wynosić nie mniej niż Is 0,92 (ID >0,4).
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy.
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej.
Wilgotność optymalna gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne wg PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

Grunt pochodzący z wykopów, użyty do formowania nasypów musi być niespoisty, 
niezawierający domieszek organicznych. Grunt będzie układany i zagęszczany warstwami o 
grubości wynikającej z zastosowanego sprzętu do zagęszczania wg poniższej tabeli. Maszyny do 
robót ziemnych nie będą traktowane jako sprzęt zagęszczający.

Wilgotność gruntów zagęszczanych winna odpowiadać wilgotności optymalnej danego rodzaju gruntu z 
tolerancją -2% do +1%.

Uwaga. 
Opaskę wokół budynku wykonać ze żwiru – frakcji o grubości kruszywa 2 ÷ 3cm.
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>5000 150 8 
Walce wibracyjne (ciężar na 
1 m szer. walca - kg) 

300 - 600 
600-1100 
1100-1800 

>1800 

75 
125 
150 
150 

16 
12 
8 4 

Płyty wibracyjne 
(ciężar na 1 m2 płyty 
-kg) 

1000 - 1200 
1200 - 1400 

>1400 

75 
75 
125 

10 
6 6 

Zagęszczarki 
wibracyjne (ciężar - 
kg) 

50-75
>75 

100 
150 

6 
12 

Płyty wolnospadowe 100 - 500 
>500 

150
275 

6 
12 

2.5.4.      DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI
+2% dla wskaźnika zagęszczenia gruntów,

+ - 25mm dla rzędnych dna wykopów pod fundamenty masywne,

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

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

2.5.5.      KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 
istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o wykonywanych pracach 
zabezpieczających.
Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót
poprzez założenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo
dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni 
nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.
W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem
do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.
Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur 
ochronnych na rurze istniejącej (rura osłonowa dwudzielna łączona na śruby) lub na projektowanym 
uzbrojeniu.

2.6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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2.6.1.     KONTROLA MATERIAŁÓW ZASYPOWYCH
Następujące badania winny być przeprowadzone dla każdego użytego materiału, z częstotliwością 
jednego badania na każdą reprezentatywną próbkę:

1* uziarnienie,
2* wskaźnik plastyczności,
3* zawartość siarczanów (SO3),
4* opis i klasyfikacja wg PN-86/B-02480,

Przy wykonywaniu i odbiorze robót winny być przeprowadzone następujące badania:

5* sprawdzenie zgodności z Projektem Budowlano-Wykonawczym,
6* sprawdzenie wykonanych wykopów, nasypów i zasypek,
•    sprawdzenie zagęszczenia gruntów.

2.7. ODBIÓR ROBÓT.
Badania należy przeprowadzać  w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót. W 
czasie  odbioru  częściowego należy dokonywać  odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp 
będzie  niemożliwy.  Na  podstawie  wyników  badań  należy  sporządzić  protokoły  odbioru  robót 
częściowych i końcowych. Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z 
wymaganiami PN-B-06050. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i  Umowy. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić  roboty  ziemne do zgodności  z  normą  i  Umową  oraz  przedstawić  je  do  ponownego 
odbioru.

2.8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z ST oraz normami:
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

3.   ZBROJENIE 

3.1. WSTĘP
Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z 
wykonaniem zbrojenia elementów konstrukcji budynku jak: klatki schodowe A i B oraz uzupełnienia 
stropów.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

1* przygotowaniem zbrojenia,
2* montażem zbrojenia,
3* kontrolą jakości robót i materiałów.

3.2. MATERIAŁY

3.2.1. STAL ZBROJENIOWA
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Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.Każda partia 
stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę powinna posiadać atest hutniczy. Odbiór stali zbrojeniowej 
na budowie dokonywany jest na podstawie atestu. Przywieszki metalowe, przymocowane co najmniej 
po dwie do każdej wiązki prętów, kręgów, na których należy podać w sposób trwały:
a/ znak wytwórcy,
b/ średnicę nominalną,
c/ znak stali,
d/ numer wytopu lub partii,
e/ znak obróbki cieplnej/w przypadku dostawy prętów obrobionych termicznie/,
f/ masę partii

3.2.2. ASORTYMENT STALI
Do zbrojenia betonu prętami stalowymi należy stosować następujące klasy i gatunki stali:

1* AI -   St3SX
2* A III-34GS

3.3. SPRZĘT
Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Przedstawiciela 
Zamawiającego.

3.4.      TRANSPORT MATERIAŁÓW
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

3.4.1.    MAGAZYNOWANIE STALI
Stal zbrojeniowa, siatki zbrojeniowe, gotowe/odgięte/pręty powinny być magazynowane pod 
zadaszeniem.
3.5.     WYKONANIE ROBÓT

3.5.1.     PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

3.5.1.1. Czyszczenie prętów
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym 
wymagania p. 2.5.2.1 należy przeprowadzić ich czyszczenie.
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy 
zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody.

3.5.1.2. Prostowanie prętów
Dopuszczania  wielkość  miejscowego  odchylenia  od  linii  prostej  wynosi  4  mm. Dopuszcza  się 
prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.

3.5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych
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Cięcie  prętów  należy  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiału.  Wskazane  jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do l cm. Cięcia przeprowadza 
się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 
12 mrn powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

3.5.2.     MONTAŻ ZBROJENIA

3.5.2.1. Wymagania ogólne
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie.
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można 
wbudowywać  stali  zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi,  zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody. Stan powierzchni wkładek 
zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem.
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewiduje dokumentacja budowlana 
oraz  zastosowanie  innego  gatunku  stali  -  zmiany  te  wymagają  pisemnej  zgody  Przedstawiciela 
Zamawiającego.
Minimalna  grubość  otuliny  zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu 
żelbetowego została określona na poszczególnych rysunkach. Dla zabezpieczenia wymaganej projektem 
otuliny muszą być stosowane wkładki dystansowe np. betonowe.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania  jest  niedopuszczalne.  Niedopuszczalne  jest  również  chodzenie  i  transportowanie 
materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

3.5.2.2. Montowanie zbrojenia
Łączenie  prętów  na  zakład  i  łączenie  za  pomocą  spawania  należy  wykonywać  zgodnie  z 
postanowieniami  p.  8.1.4  normy  PN-B-03264.  Do  zgrzewania  i  spawania  prętów  mogą  być 
dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia.
Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  spawać  lub  łączyć  tzw.  słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy wyżarzony o średnicy l mm używa się do łączenia prętów o średnicy 
do 12 mm. Przy średnicach powyżej 12 mm należy używać drutu o średnicy 1,5 mm.

3.6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje poniższa 
tabela:

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka
Cięcia prętów (L- długość pręta wg. 
Dokumentacji bud.) 

L < 6,0 
m L > 6,0 

20 mm 30 
mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do 
położenia określonego w dokumentacji 
bud.) 

L < 0,5 m 
0,5m<L<l ,5
m L > 1,5 m 

10 mm 15 
mm 20 mm 

Usytuowanie prętów a) otulenie 
(zmniejszenie wymiaru w stosunku do 
wymagań dokumentacji bud.) 

< 5 mm 
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b) odchylenie plusowe (h -jest 
całkowitą grubością elementu) 

h < 0,5 m 
0,5m<h<l ,5
m h>l ,5m 

10mm 15 
mm 20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi 
równoległymi prętami (a -jest 
odległością projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów) 

a < 0,05 
m a < 
0,20 m a 
< 0,40 m 
a > 0,40 

5  mm 10 
mm 20 mną 
30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości 
lub szerokości w każdym punkcie 
zbrojenia (b- oznacza całkowitą 
grubość lub szerokość elementu) 

b < 0,25 
m b < 
0,50 m b 
< 1,50 m 
b > 1,50 

10 mm 15 
mm 20 mm 
30 mm 

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące:
4*dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia nie powinno przekraczać 3%,
5* różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm,
6*dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 25 mm,
7* liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 

20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na 
jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,

8* różnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinny przekraczać + 0,5 cm,
9* różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2 cm.

3.7. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór konstrukcji odbywa się przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego. W protokole odbioru 
należy  podać  co  najmniej:  przedmiot  i  zakres  odbioru,  dokumentację  określającą  komplet 
wymagań,  dokumentację  stwierdzającą  zgodność  konstrukcji  z  wymaganiami,  protokoły odbioru 
części  konstrukcji  lub  robót,  parametry  konstrukcji  sprawdzone  komisyjnie,  stwierdzone  usterki  i 
termin ich usunięcia, decyzję komisji.

3.8. PRZEPISY  ZWIĄZANE.

3.8.1. NORMY

PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal zbrojenia do betonu.
PN-82/H-93215 Gatunki. Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyższonych
PN-B-03264:2002 temperaturach. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Oblicze-

nia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

4. ROBOTY BETONOWE

4.1. WSTĘP
Niniejsze ST winny być czytane łącznie z innymi dokumentami Umownymi. Niniejsze ST dotyczące 
betonu, jego składników: cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatków są zgodne z normą PN-
88/ B-06250 i nie zastępują jej lecz jedynie uściślają jej postanowienia.

5.2. MATERIAŁY

4.2.1. CEMENT
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Do  betonu  klasy  B20  zaleca  się  stosowanie  cementu  marki  35.  Wymaga  się,  aby  cementy  te 
charakteryzowały się następującym składem:

7* zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50 - 60%,
8* zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska - do 8%,
9* zawartość alkaliów do 0,6%

Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF H- 2*C3A < 20%.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN- B-19701
Kontrola cementu winna obejmować:

10* oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN-196-3
11* oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN-196-3
12* oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6

4.2.2. KRUSZYWO
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-B-06712. 3.2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o 
boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia 
przynależnego  do  frakcji  niższej  /podziarna/  w  ilości  przewyższającej  15%  i  uziarnienia 
przynależnego do frakcji wyższej/nadziania/ w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji.
Do betonu klasy B20 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 
podanych na wykresach i według tabeli podanych niżej.
Zalecane graniczne uziemienie kruszywa.

Bok oczka sita [mm ] Przechodzi przez sito [ % ] 
Kruszywo do 16 
mm 

kruszywo do 31,5 mm 
0,25 3 do 8 2 do 8 
0,50 7 do 20 5 do 18 
1,0 12 do 32 8 do 28 
2,0 21 do 42 14 do 37 
4,0 36 do 56 23 do 47 
8,0 60 do 76 38 do 62 
16,0 100 62 do 80 
31,5 100 

4.2.3. WODA
Woda  zarobkowa  do  betonu  powinna  spełniać  wszystkie  wymagania  PN-  B-32250.  Ilość  wody 
niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo - wodny w/c <0.60.
Reszta wody służy do zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji 
- jest to woda  bierna, która z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro- i makropory 
obniżające wytrzymałość betonu. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w 
stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia  urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę 
również ilość  wody zawartej w kruszywie, w sposób pozwalający na  zachowanie możliwie małego 
stosunku w/c .

4.2.4. DODATKI I DOMIESZKI DO BETONU
Rodzaje, ilości i sposoby stosowania dodatków mineralnych i domieszek chemicznych, polepszających 
właściwości  mieszanek betonowych i  betonu muszą  być  akceptowane przez Kierownika  Projektu. 
Ponadto muszą posiadać atest  producenta i świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez 
upoważnioną placówkę naukowo-badawczą.
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4.3.      SPRZĘT
Instalacje do wytwarzania betonu powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy 
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną 
doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być 
kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a 
następnie przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej 
raz na miesiąc.
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek  wolnospadowych).   Objętość   mieszalników   betoniarek   musi 
zabezpieczać   pomieszczenie   wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz.

4.4.    TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-63/B-06251. Mieszanka 
betonowa może być transportowana wyłącznie mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a 
czas
transportu nie może być dłuższy niż:
•   90 min. w temperaturze otoczenia +15° C,
•   70 min, w temperaturze otoczenia H- 20° C,
•  30 min, w temperaturze otoczenia + 30° C.
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod 
warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego 
stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne 
do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika 
będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej, jej jednorodność powinna być 
kontrolowana w czasie rozładunku.
Obowiązkiem Przedstawiciela Zamawiającego jest odrzucenie partii betonu nie odpowiadającego 
opisanym wyżej wymaganiom.

4.5.   WYKONANIE ROBÓT

4.5.1.   WYTWARZANIE BETONU
Wytwarzanie  betonu  powinno  odbywać  się  w  wytwórni.  Dozowanie  kruszywa  powinno  być 
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o 
większej dokładności.
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno 
być dokonywane z dokładnością 2%.
Urabialność nie może być osiągnięta przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze 
mieszanki. Nie dopuszcza się dodawania wody do mieszanki w trakcie transportu lub betonowania.
Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej +5° C, za 
wyjątkiem  sytuacji  szczególnych  i  za  pisemną  zgodą  Przedstawiciela  Zamawiającego 
wyszczególniającą warunki betonowania
Konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem VeBe. Dopuszcza 
się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy.
Wartość stosunku w/c nie może być większa niż 0,60.
Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 9%.
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę 
betonową  należy  wyznaczać  doświadczalnie.  Współczynnik  ten  wyznacza  się  na  podstawie 
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uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i 
większym od wartości przewidywanej teoretycznie -wykonanych ze stosowanych materiałów.
Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.
Dopuszcza się minimalne i maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu wg normy PN-B-
03264 tabl.30 orazPN-88/B-06250 tab.2
300 kg/m3 •   maks.450 kg/m3 dla klas poniżej B35

4. 5.2.    DESKOWANIA
Elementy deskowań z pokryciem ze sklejki wodoodpornej, metalu lub tworzywa sztucznego powinny 
być nieuszkodzone i posiadać krawędzie i płaszczyzny wzajemnie prostopadłe. Ilość styków pomiędzy 
segmentami deskowania powinna być jak najmniejsza. Segmenty deskowań dla powierzchni "betonu 
licowego" powinny posiadać gładką, jednorodną powierzchnię, bez otworów i uszkodzeń.
Konstrukcja deskowań  musi gwarantować  szczelność  wykonywanych elementów. Niedopuszczalne 
jest stosowanie ściągów i drutów stalowych przechodzących przez element i pozostających w betonie. 
Zalecane są systemy mocowania stożkowego o stałej lub regulowanej długości, pozostawiające otwory 
o  średnicy  nie  przekraczającej  25  mm.  Otwory  stożkowe  zamykane  są  następnie  modyfikowaną 
zaprawą szczelną np. Icoment 540 firmy SIKA, lub inną równoważną.
Montaż deskowań, system kotwienia i podparcia powinien  zabezpieczać  niezmienność układu oraz 
zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych 
zgodnie z projektem wykonawczym.
Środki  antyadhezyjne  stosowane do smarowania  powierzchni  deskowań  nie  mogą  oddziaływać  na 
powierzchnię  betonu  lub  utrudniać  późniejsze  zastosowanie  powłok  i  pokryć  przewidzianych  w 
projekcie. Środki te winny być stosowane ściśle wg. instrukcji wytwórcy.
Krawędzie  fazowane powinny być  wyłożone listwami drewnianymi lub z  tworzywa sztucznego o 
wymiarach 15x15 mm (chyba że w projekcie przewidziano inaczej) w jednym odcinku.
Wszystkie  deskowania  muszą  być  dostarczone  z  niezbędnymi  elementami  związanymi  z 
bezpieczeństwem i higieną pracy (platformy robocze, barierki, pomosty, itp.).

4.5.3.     UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ
Przy betonowaniu konstrukcji żelbetowych należy zachować następujące warunki:

1* przed ułożeniem zbrojenia,  deskowanie należy pokryć  środkiem  antyadhezyjnym 
dopuszczonym  do stosowania w budownictwie

2* przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny,

3* betonowanie   konstrukcji   wykonywać   wyłącznie   w  temperaturach   >- +5°   C, 
zachowując   warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości > 15 Mpa 
przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się betonowanie 
w temperaturze do -5° C, wymaga to jednak zgody Przedstawiciela Zamawiającego  , oraz 
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20° C w chwili jej układania, oraz 
zabezpieczenia betonowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

4* mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0,75 m od powierzchni, na którą spada; w 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 
(do wysokości 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8 m),

wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/minutę z buławami o średnicy < 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
•   podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20 - 30 sek., po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym,
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• kolejne miejsca  położenia buławy powinny być odległe od siebie o 0.3 do 0,7m, w 
zależności od konsystencji betonu.
• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sęk.,
• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie 
powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne.

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd 
gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być 
usunięte,  a  miejsca  przypadkowo  uszkodzone  powinny  zostać  dokładnie  naprawione  zaprawą 
cementową  natychmiast  po  rozdeskowaniu,  ale  tylko  w  przypadku  jeśli  uszkodzenia  te  są  w 
granicach,  które  Przedstawiciel  Zamawiającego  uzna  za  dopuszczalne.  W  przeciwnym wypadku 
element podlega rozbiórce i odtworzeniu.
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować  z zachowaniem maksymalnej 
ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną 
hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, 
nieciągłości  ani  różnic  wizualnych,  a  podjęcie  betonowania  może  nastąpić  tylko  po oczyszczeniu, 
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.

Przedstawiciel  Zamawiającego  może,  jeśli  uzna  to  za  celowe,  zadecydować  o  konieczności 
betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na 
zmiany robocze i w dni świąteczne.

4.5.3.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów
Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymagań 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

1* w ścianach pionowych z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich przekrój 
poprzeczny, o najmniejszym wymiarze przekroju < 40 cm, mieszankę betonową układać należy 
bez przerwy segmentami o wysokości do 2,0 m, wprowadzając ją od góry lejem lub 
rurociągiem pompy, lub z boku przez okienka za pośrednictwem rynienki lub rurociągu, 
skierowanych do osi podłużnej ściany; mieszankę zagęszczać warstwami o grubości do 40 
cm przy użyciu wibratorów wgłębnych wprowadzonych od góry wzdłuż osi podłużnej ściany,

2* w płytach fundamentowych mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. Do wyrównywania powierzchni betonu należy stosować belki (łaty wibracyjne), celem 
ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyt winno być prowadzone całą 
szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego, który musi 
uwzględniać podział płyty na segmenty i kolejność ich betonowania.

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie.

4.5.3.3.     PIELĘGNACJA I WARUNKI ROZFORMOWANIA BETONU.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chronionymi beton przed deszczem i 
inną wodą.
Przy  temperaturze  otoczenia  >  +5°  C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od  zakończenia 
betonowania rozpocząć  pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni 
(polewanie  co  najmniej  3  razy  na  dobę).  Nanoszenie  błon  nieprzepuszczających  wody  jest 
dopuszczanie  tylko  wtedy,  gdy  beton  nie  będzie  łączył  się  z  następną  warstwą  konstrukcji 
monolitycznej, a także wtedy gdy nie są  stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej 
powierzchni.
Woda  do  polewania  winna  spełniać  wymagania  PN-88/B-32250.  W  czasie  dojrzewania  betonu 
elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
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Rozformowywanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  co  najmniej  2/3 
wytrzymałości projektowej /jeśli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej/.

4. 6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.6.1.     JAKOŚĆ BETONÓW
Przed  rozpoczęciem  betonowania  Wykonawca  jest  zobowiązany  określić  jakość  materiałów  i 
mieszanek betonowych przedkładając do oceny Przedstawicielowi Zamawiającego:

a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość,
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno - cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i 

domieszek, które
zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i 
przewidywany wskaźnik
konsystencji wg. metody stożka opadowego (cm), lub metody Ve-Be (s),

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji,
e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na 

próbkach w kształcie
sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 63 PN-88/B-06250,

f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Nadzór Inżynierski wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 
dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie 
od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i po ich zbadaniu.

4.6.2. WYTRZYMAŁOŚĆ I TRWAŁOŚĆ BETONÓW
Celem określenia  w  trakcie  wykonywania  betonów ich  wytrzymałości  na  ściskanie,  powinny  być 
pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 póz. 5.1.
Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na 
rysunkach projektu wykonawczego i dla każdego wykonywanego odrębnie elementu. Próbki powinny 
być pobierane komisyjnie z udziałem  przedstawiciela Przedstawiciela Zamawiającego ze spisaniem 
protokołu pobrania podpisanego przez obie strony.

4.6.3. KONTROLA JAKOŚCI MIESZANKI BETONOWEJ

4.6.3.1.   Zakres kontroli
Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, 
dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg. PN-88/B-06250:

1* konsystencja mieszanki betonowej,
2* zawartość powietrza w mieszance betonowej,
3* wytrzymałość betonu na ściskanie,
4* nasiąkliwość betonu,
5* odporność betonu na działanie mrozu,
6* przepuszczalność wody przez beton.

4.6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i 
następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice 
pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencję mieszanki nie powinny przekroczyć:
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4* + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
5* +1 cm - wg. metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością:
± 2% dla cementu, wody, dodatków ±3% dla kruszywa
Konsystencja  mieszanki  betonowej  nie  może  różnić  się  od  konsystencji  założonej/wg  recepty 
roboczej/ więcej niż±20 wskaźnika Ve/Be.

4.6.33.   Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie  zawartości  powietrza  w  mieszance  betonowej  przeprowadza  się  metodą  ciśnieniową 
podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz 
w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana 
metodą ciśnieniową wg. PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać:

6* 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
7* 4.5% do 6.5% w przypadku stosowania domieszek napowietrzających,

4.6.3.4.  Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie 
określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: l próbkę na 100 zarobów, l próbkę na 50 m3, 
l  próbkę  na  zmianę  roboczą  oraz 3  próbki na partię  betonu. Próbki pobiera się  przy stanowisku 
betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada 
zgodnie z PN-88/ B-06250.

4.6.3.5.  Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
Nasiąkliwość betonu można określić na próbkach kształtu regularnego np. używanych do badania 
wytrzymałości na ściskanie albo nieregularnego. Liczby próbek do jednego oznaczenia nasiąkliwości 
betonu nie powinny być mniejsze niż:

3 w przypadku próbek o kształcie regularnym,
5 w przypadku próbek o kształcie nieregularnym.

4.6.4.     DOKUMENTACJA BADAŃ
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi WT, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie  Przedstawicielowi  Zamawiającego  wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości 
betonu i stosowanych materiałów.

4.7.     ODBIÓR ROBÓT

4.7.1.     BADANIA W CZASIE BUDOWY
Badania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w  czasie  wykonywania  robót  polegają  na 
sprawdzeniu  na  bieżąco,  w  miarę  postępu  robót,  jakości  używanych  materiałów  i  zgodności 
wykonywanych robót  z Dokumentacją  Budowlaną  i  obowiązującymi normami. Badania powinny 
objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie 
będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i 
zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy.
Sprawdzenie  materiałów  polega  na  stwierdzeniu,  że  gatunki  ich  odpowiadają  przewidzianym  w 
Dokumentacji  Budowlanej  i  czy  są  zgodne  ze  świadectwami  jakości,  aprobatami  technicznymi  i 
protokółami odbiorczymi.

1. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i łatą i 
porównuje z Projektem budowlano-wykonawczym i PN-63/ B-06251.
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2. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą, suwmiarką 
i porównuje z Projektem budowlano-wykonawczymi PN- 637 B-06251.

3. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg. PN-88/ B-06250 i PN-63/ B-06251.
4. Sprawdzenie obiektów jako całości należy wykonać przez:
7* porównanie    wymiarów    całkowitych,    usytuowania,    rzędnych,    przekrojów 

poprzecznych
z Projektem budowlano-wykonawczym,

8* ustalenie czy odchyłki są w granicach dopuszczalnych,
9* badanie powierzchni pod kątem rys, pęknięć, raków, równości powierzchni.

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

4.8.     PRZEPISY ZWIĄZANE

4.8.1. NORMY.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.
PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.
PN-EN 196.1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196.2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196.3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196.6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-EN 196.7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cemen-

tu.
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodno-

ści.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-B-06712.1997 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział. Terminologia.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszywa. Oznaczanie kształtu ziaren za

pomocą wskaźnika płaskości.
PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych właściwości kruszyw. Część 5. Oznaczenie zawarto-

ści wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.
PN-EN 1097-6:2001 Badania mechanicznych właściwości kruszyw. Część 6. Oznaczanie gęstości

ziaren i nasiąkliwości.
PN-EN 1367-1:2001 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników

atmosferycznych. Część I. Oznaczanie mrozoodporności.
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.
PN-84?B06774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metoda pobierania kruszyw.
PN-88/B-32250 PN- Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
88/B-06250 PN- Beton zwykły.
63/B06251 PN-EN Roboty betonowe i żelbetowe – wymagania ogólne.
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934-2:1999 PN-B Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
03264 PN-63/B i wymagania. Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

5.   IZOLACJE 
5.1.      WSTĘP
ST dotyczą sposobu wykonywania izolacji przeciwwodnych i ochronnych:

•   preparatów bitumicznych,
•    pap asfaltowych.
Powierzchnie zewnętrzne poniżej poziomu terenu należy zabezpieczyć powłoką 
przeciwwilgociową z preparatu bitumicznego na zimno/np. Bitizol R+2P albo materiały równorzędne/.
Pod ławami fundamentowymi przewiduje się ułożyć izolację poziomą z preparatu bitumicznego j.w. na 
warstwie podłoża z chudego betonu.
W poziomie posadzki na nowoprojektowanych ścianach z cegły pełnej ułożyć izolację poziomą z papy 
 asfaltowej.

Niniejsze ST podają ogólne wymagania odnoszące się do sposobu przygotowania podłoża pod 
różne typy izolacji, i ogólne zasady wykonywania robót

5.2.      MATERIAŁY
Materiały przewidziane w Projekcie Budowlano-Wykonawczym do wykonania izolacji winny 
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upoważniony organ aprobujący.

5.3.      SPRZĘT
  Sprzęt używany do układania izolacji winien odpowiadać wymaganiom instrukcji producentów, świa-
 dectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji.

5.4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny,

5.5. WYKONANIE ROBÓT

5.5.1.     OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT IZOLACYJNYCH.
 Izolację należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym 
od plam olejowych i pyłu.  Wiek izolowanego podłoża powinien wynosić co najmniej 14 dni, 
lecz zaleca się aby beton był co najmniej 28 dniowy.  Temperatura powietrza i podłoża w czasie 
układania izolacji powinna być wyższa od 5 st. C i niższa od 35 st. C.

5.5.2.     OCZYSZCZENIE PODŁOŻA
Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i 
zanieczyszczeń.  Luźne  frakcje  i  pyły  należy  usunąć  przy  pomocy  odkurzacza  przemysłowego 
Zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym.
Ujawnione  po  oczyszczeniu  wszelkie  powierzchni  powinny  być  naprawione.  Elementy 
wystające należy skuć  i zeszlifować, natomiast mniejsze zagłębienia wypełniać zaprawą cementową 
modyfikowaną żywicą.
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5.5.3.     GRUNTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami zalecanymi przez producentów materiałów 
izolacyjnych.

5.5.4.     WYKONANIE IZOLACJI
Wykonanie  robót  związanych  z  układaniem warstwy  izolacyjnej  winno  odpowiadać  wymaganiom 
instrukcji producentów, świadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji.

5.6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.6.1.  ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Zakres kontroli sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych:
a) jakość betonu podłoża wg. wymagań odnośnie betonu,
b)jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej powierzchni wg. wymagań określonych w 
odpowiednich normach przedmiotowych, lub aprobatach technicznych,

    c)jakość materiałów izolacyjnych wg. wymagań określonych w odpowiednich normach przed-
     miotowych lub aprobatach technicznych,

b) jakość materiałów ewentualnej warstwy ochronnej izolacji - wg. norm lub 
aprobat technicznych.

5.6.2.  BADANIA MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
Badania  te  mają  na  celu  sprawdzenie  zgodności  używanych  materiałów  izolacyjnych  z 
wymaganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia lub aprobatach technicznych.

5.7.    ODBIÓR ROBÓT.
Na podstawie wyników badań wg. p.6.6. niniejszego rozdziału należy sporządzić protokoły 
odbioru robót końcowych.
Jeżeli  wszystkie  badania  dały wyniki  dodatnie,  wykonane roboty  izolacyjne  należy uznać  za 
zgodne z WT. Jeżeli choć  jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne  z  wymaganiami  norm i  Umową.  W takiej  sytuacji  wykonawca  obowiązany  jest 
doprowadzić roboty izolacyjne do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

5.8. PRZEPISY  ZWIĄZANE
4.8.1. NORMY.
PN-80/B01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.
PN-85/B-01805 Ogólne zasady ochrony.
PN-85/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.
PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Zasady określenia 

uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe.
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
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BN-91/6753-14 Dyspersyjna masa asfaltowa Dysperbit.

6.   KONSTRUKCJE  DREWNIANE

6.1. WSTĘP

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
 I odbioru konstrukcji drewnianych.
 Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
 celu :
 – montaż drewnianej konstrukcji więźby dachowej,
 – łacenie dachu,

 6.2.       MATERIAŁY

 2.1. Drewno
 Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicz-
 nymi i ogniem.
 Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 
 w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicz
 nymi i ogniem.
 Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzyma-
 łościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwale 
 oznakowane. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych.
 Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, np.  
 dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości.
 Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi.  
 Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących 
 metodach pomiaru jednej lub więcej
 właściwości. 
 Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN- 82/D-09421, 
 PNEN 518 lub PN-EN 519. 
 Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338.
 Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzy-
 małości charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa 
tabela.
Oznaczenie Klasy drewna

C24 C30
Zginanie 24 30
Rozciąganie wzdłuż włókien 14 18
Ściskanie wzdłuż włókien 21 23
Ściskanie w poprzek włókien 5,3 5,7
Ścinanie wzdłuż włókien 2,5 3
Ścinanie w poprzek włókien 0,4 0,4

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C30 C24
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Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skręt włókien do 7% do 10%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i 
zbitki:
a) głębokie
b) czołowe

1/3
1/1

1/2
1/1

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokość słojów 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 

szerokości
lub długości

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 

10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
   – dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
   – dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
 a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
      – w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
   – w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
   – w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
 b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
 c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
     dla łat o grubości do 50 mm:
     – w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
     – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
    dla łat o grubości powyżej 50 mm:
    – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
    – w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

 d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
     +3  mm i –2 mm.
 e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm 
     i –2 mm.

2.2. Łączniki.

2.2.1. Gwoździe
Należy stosowa
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: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12.

2.2.2. Śruby.
Należy stosowa
:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002.
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

2.2.3. Nakrętki:
Należy stosowa
:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002.
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkładki pod śruby.
Należy stosowa
:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

2.2.5. Wkręty do drewna.
Należy stosowa
:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501.
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503.
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505.

2.2.6. Środki ochrony drewna.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 
z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji.
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być 
mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie.
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier.

6.3.     SPRZĘT

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.



38

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

6.4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

6.5. WYKONANIE ROBÓT

9.5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji.
Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiórki. Zakłada się, ze 35 % drewna istniejącej 
konstrukcji więźby przeznaczona będzie do wymiany.
Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzyb należy natychmiast spali
.
Drewno zaatakowane powierzchniowo może być użyte powtórnie po dokładnym oczyszczeniu 
z nalotów grzyba ł po zaimpregnowa
.
- Wszystkie elementy drewniane użyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpregnować 
preparatem ogniochronnym, umożliwiającym uzyskanie właściwości materiału trudno zapalnego, 
zabezpieczającym przed grzybami , pleśniami i owadami
- Użyte do zwalczania grzybów i pleśni preparaty i środki impregnacji muszą posiadać świadectwa 
dopuszczające do ich stosowania.

9.5.2. Więźba dachowa
9.5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
9.5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 
lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
9.5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 
projektowanych więcej jak 0,5  mm.
9.5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie belek lub krokwi:
– do 2 cm w osiach rozstawu belek
– do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
– w długości elementu do 20 mm
– w odległości między węzłami do 5 mm
– w wysokości do 10 mm.
9.5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane jedną warstwą papy.

6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie .5.

Roboty podlegają odbiorowi.

6.7. ODBIÓR ROBÓT.
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Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
6.8. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i  tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
PN-EN 300:2000 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.
PN-75/C.04901 Środki ochrony drewna - oznaczenie głębokości wnikania w drewno.
PN-76/C.04906 Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania.
PN-76/C.04907 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymałość drewna.
PN-76/C.04908 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymałości metodą biologiczną.
PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji nośnych - 
Klasyfikacja i wymagania użytkowe.
PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Płyty wiórowe - Definicja i klasyfikacja.
PN-EN 312-4:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt przenoszących 
obciążenia użytkowe w warunkach suchych.
PN-EN 312-5:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt przenoszących 
obciążenia użytkowe w warunkach wilgotnych.
PN-EN 312-6:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt o podwyższonej
zdolności do
przenoszenia obciążeń użytkowych w warunkach wilgotnych.
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości.
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna - dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
drewnianych.
PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Płyty drewnopochodne - Wartość charakterystyczna do 
projektowania - cz.1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe.
PN-EN 13271:2002 Łącznik do drewna - Nośność charakterystyczna i moduł podatności złączy.
PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne . Ogólna zasada 
określenia nośności i odkształcalności.
PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie złączy na łączniki mechaniczne - Wymagania 
dotyczące gęstości drewna.

7.   POKRYCIA 

7.1. WSTĘP
Niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania robót dekarskich w zakresie:

1* pokrycia  połączone,
2* wykonania obróbek blacharskich.

7.2.       MATERIAŁY
Materiały  na pokrycie powinny być  zgodne z ST i  Projektem Budowlano-Wykonawczym. Cechy i 
oznaczenia materiałów powinny odpowiadać gatunkom podanym w dokumentacji. Jakość materiału 
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powinno  potwierdzać  zaświadczenie  o  jakości,  a  wymagane parametry  i  właściwości  materiału - 
wyniki badań podane w ateście.

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mie
:
� � Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
� � Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
� � Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
� � Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,
� � na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.
Pokrycie dachu dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej
Papa termozgrzewalna podkładowa to papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, 
na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest 
drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa 
sztucznego. Grubość papy 4,6 ±0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji 
wodochronnych, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach 
dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania.
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia to papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, 
modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej 4 
strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas 
masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona 
papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Grubość papy 5,2 ±0,2 mm. Papa przeznaczona jest 
do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę mocuje się do 
podłoża metodą zgrzewania.

7.3.     SPRZĘT
Sprzęt do wykonania prac dekarskich winien odpowiadać wymaganiom odnośnych przepisów, w tym 
również posiadać ważne świadectwa.

7.4. TRANSPORT
Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  materiału  powinno  odbywać  się  tak,  aby  nie 
dochodziło do uszkodzeń.
7.5. WYKONANIE ROBÓT

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 
wszystkie  luźne części  i  substancje  zakłócające wiązanie,  takie  jak pyły,  oleje,  tłuszcze,  resztki 
środków pielęgnacyjnych  i  związanych  z  szalunkiem itd.  Wszelkie  zagłębienia  i  ubytki  należy 
wyrównać.
Materiały do wyrównania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami 
Producenta materiałów izolacyjnych.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji  powinny odpowiadać  zaleceniom podanym w 
kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie:

•    wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
•    temperatury podłoża,
•   wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na 

podłoża o większej wilgotności),
•    wieku betonu.
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Gruntowanie
Powierzchnie betonowe powinny być  gruntowane za pomocą  środków gruntujących, zalecanych 
przez  Producenta  materiału  izolacyjnego  lub  będących  elementem  danego  systemu  materiału 
izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta.
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace  związane  z  wykonaniem  izolacji  winny  być  prowadzane  z  zachowaniem  wymagań 
Dokumentacji  Projektowej,  odpowiednich  norm,  kart  technicznych  Producenta  i  aprobat 
technicznych.
Metody wykonania izolacji:

•    malowanie pędzlem,

• nanoszenie wałkiem,

• natryskiwanie,

• szpachlowanie,

• przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez producenta 
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. 
Izolacje z papy
Izolacje z papy powinny składać  się  z dwóch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych między 
sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Szerokość zakładów w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza  niż  10  cm. Zakłady poziome i  pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie.
Dopuszczalne  odchyłki,  obróbka  części,  połączenia,  montaż  powinny  odpowiadać  wymaganiom 
zawartym w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i normie
Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy P N-6-24620:1998.
Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B- 04615, PN-92/B-
27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.
7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.6.1.     BADANIA MIĘDZYOPERACYJNE
Niezależnie  od  stałego  nadzoru  technicznego  w  procesie  wytwarzania  i  montażu  konstrukcji 
przeprowadza się badania  międzyoperacyjne, polegające na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
budowlaną i normą:

8* zastosowanych materiałów,
9* obróbki i dokładności wykonania,
10* przygotowanie oraz wykonanie zabezpieczenia w trakcie wykonania i montażu.

7.6.2. BADANIA KOŃCOWE
Badania końcowe przeprowadza się po wykonaniu wszystkich operacji.
Badania końcowe polegają na sprawdzeniu:

13* jakości zastosowanych materiałów,
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14* dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
15* dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,
16* prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
17* mocowania elementów do podłoża,
18* szczelności połączeń.

Ponadto sprawdza się czy zostały przeprowadzone wszystkie badania międzyoperacyjne oraz końcowe 
i czy wszystkie wymagania dokumentacji budowlanej i norm mają potwierdzenie zgodności wykonania 
w protokołach kontroli jakości lub innych dokumentach.

7.7. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór odbywa się przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego. W protokole odbioru należy podać 
co  najmniej:  przedmiot  i  zakres  odbioru,  dokumentację  określającą  komplet  wymagań, 
dokumentację  stwierdzającą  zgodność  z  wymaganiami,  protokoły  odbioru  robót,  parametry 
sprawdzone komisyjnie, stwierdzone usterki i termin ich usunięcia, decyzję komisji.

7.8. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze.

C .     STAN  WYKOŃCZENIOWY

1.     STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1.1. WSTĘP
Konstrukcja: jednoramowa
Materiał ościeżnic i skrzydeł:
- izolacyjność termiczna szklenia < 1,1 W/(m2 K) 
- profile o współczynniku  Uk<1.6 W/m2K.
- izolacyjność akustyczna 32 ÷ 46 dB
- stopień infiltracji powietrza [m3/(mxhxdaPa2/3)] maks 0,5÷ 1 (okna nierozszczelnione)
  przy natężeniu przepływu powietrza mniejszym niż 7 m3/h/m2 w zakresie ciśnienia 100÷
  500 Pa ,przy zapewnieniu minimalnej wartości a = 0,3 [m3/(mxhxdaPa2 / 3)],
- wodoszczelność – szczelność na wody opadowe: szczelne przy różnicy ciśnień 260 Pa
  (120 l/h/m2),
- obciążenie wiatrem – sztywność okien z szybami izolującymi osiągająca, przy ciśnieniu 1000 Pa 
  strzałkę ugięcia ≤ 1/150 długości szyby,
- uszczelnienie odporne na działanie warunków atmosferycznych – wciskane, współtłoczone 
  z EPDM, montowane w ościeżnicy i w skrzydle 
- okucia – systemowe lub związane z systemem rozwieralno-uchylne, z możliwością
  rozszczelnienia okna przy zamkniętym skrzydle,
- parapety / podokienniki / zewnętrzne z blachy powlekanej,
- parapety wewnętrzne.

1.2.       MATERIAŁY

1.3.     SPRZĘT
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1.4. TRANSPORT
1.5. WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu przygotowanych 
wyrobów sprawdzając czy:
- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty,
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone 
  farbą),
- okapniki są prawidłowo przykręcone,
- szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone,
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.
Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową.
Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania 
elementów ściennych. Ościeża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie, a nadproża 
w poziomie. Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, ażeby można było dokładnie oprzeć na nich 
okna.
Mocowanie ościeżnic okien.
Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, zawierającą
między innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna będą wbudowywane w ścianach 
zewnętrznych.
Wymiary występu powinny umożliwiać mocowanie na nich kotwi. 
Przy wbudowywaniu stolarki należy zachować odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod 
wpływem temperatury. Różnica pomiędzy otworem ościeży a wymiarem zewnętrznym ościeżnicy 
winna wynosić min 30mm na wysokości progu i 20 mm na szerokości jeżeli ościeże zostało 
prawidłowo przygotowane – wyprowadzone poziomy i piony.
Do wbudowania okien należy zastosować m.in. następujące materiały:
- kotwy,
- łączniki TP-1 (przy łączeniu okien w zestawy),
- kołki rozporowe Ř10x50 mm z wkrętem 6x50mm,
- rurka polietylenowa do dystansowania o średnicy 10mm i gr. ścianki 1mm /zalecana/
- masa uszczelniająca, silikon budowlany mrozoodporny,
- szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa .
Stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny mieć atest Państwowego Zakładu
Higieny.
Kolejność czynności przy osadzaniu stolarki jest następująca:
- sprawdzić wymiary okien i otworu okiennego,
- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy,
- wstawić ościeżnicę w otwór i dosunąć do węgarka, zachowując luz pomiędzy
płaszczyzną węgarka
i ościeżnicy około 5 mm na dystansową rurkę polietylenową,
- ustawić w poziomie i w pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów,
- zamocować ościeżnicę na kotwach,
- założyć skrzydła na ościeżnicę i wyregulować okno,
- w szczelinę pomiędzy ościeżnicę i węgarek wsunąć rurkę polietylenową i wypełnić szczelnie   
  szczeliwem syntetycznym -masą uszczelniającą (nie stosować olkitu ponieważ wchodzi w reakcje 
  z tworzywem)
- od strony pomieszczenia luz pomiędzy otworem okiennym a ościeżnicą wypełnić szczeliwem syn-
  tetycznym,
- zamocować parapety,
- wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne (tynkowanie, uzupełnienie spoin ościeży ze-
  wnętrznych w nawiązaniu do istniejącej elewacji),
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- wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające – pozostawić odkryte.

Mocowanie stolarki (drzwi, naświetla i świetliki).
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica.
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni oscieża, oscieże
należy oczyścić i naprawić.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach.
Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w oscieżu zgodnie z wymaganiami określonymi w 
normach.
W sprawdzone i przygotowane oscieże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić
ślusarkę na podkładkach lub listwach.
Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe ni_ 2 mm na 1 m wysokości,
jednak nie więcej ni_ 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.
Odchylenie oscieżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe ni_ 2 mm.
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
- 1 mm przy długości przekątnej do 1m
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
Po ustawieniu okna lub drzwi należ sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i
zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.
Okna i drzwi mocować w ścianach za pomocą specjalnych uchwytów ustalających wykonanych 
z aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te są przytwierdzane do ściany wewnętrznej w
przypadku murów szczelinowych.
Mocowanie do ściany zewnętrznej jest także możliwe ale należy wówczas stosować specjalne
izolowane elementy kotwiące.
Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki.
Wnęki otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po 
zakończeniu tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia oscieżnicy ze ścianą powinno
przypominać spoinę trójkątną i zachodzić co najmniej 6 mm na ościeżnicę i ścianę. Masa musi
zapewniać wodoszczelność.
Podczas montażu ślusarki w budynku należy stosować elementy kotwiące.
Na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w
odległości nie większej ni_ 200 mm od naroża.
Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu
odkształceń podczas zamykania.
Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.
Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadra
pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie.
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych
konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folią PCW.
Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnętrzną warstwa licowa należy pozostawić 
szczelinę min.5 mm, która po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczna masa uszczelniającą.
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. 
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W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Wyjątek 
stanowi powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 µm. Ciecia elementów 
stalowych
ocynkowanych zabezpieczać przekładkami.
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki 
fluoru.
Wykończenie powierzchni.
Profile i pokrywane powłoka lakiernicza.
- oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni
- naniesienie warstwy antykorozyjnej na bazie chromu, zapewniającej również przyczepność powło-
  ce malarskiej
- płukanie woda demineralizowana
- malowanie proszkowe, powłoka poliestrowa min. gr. 65 µm.
Szklenie:
Pakiety szklane pojedyncze, szkło bezpieczne. Producent szkła powinien udzielać min. 10 letniej
gwarancji na szczelność zestawów szklanych i odporność na pękanie pod wpływem naprężeń w 
szkle.
Producent szkła powinien udzielać min. 10 letniej gwarancji na przyczepność podkładu szkła
elewacyjnego i odporność na pękanie pod wpływem naprężeń w szkle i skoków temperatury.
Szyby nie mogą się stykać z rama aluminiowa, musi spoczywać na podkładkach od szkło. Stosować
podkładki regulacyjne i podpierające.
Wyposażenie:
W przypadku ciężaru szyb >90 kg stosować zawiasy wzmocnione.
W drzwiach o ciężarze do 100kg stosować 3 zawiasy – jeden w dolnej części skrzydła, 2 na górze.
Zawiasy z regulacja pionowa i pozioma.
Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementów aluminiowych.
Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM.
Wkręty montażowe, w akcesoriach – wszystkie ze stali nierdzewnej.

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Elementy stolarki okiennej i drzwiowej powinny być osadzone zgodnie z Dokumentacją Budowlaną 
Odchylenia w tym zakresie nie powinny przekraczać:

3* dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek +- l mm,
4* dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów +- 2 mm.  

Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie mogą 
spowodować  różnicy  w  szerokości  ościeżnicy,  mierzonej  we  wrębach.  Dopuszczalne  różnice 
szerokości  ościeżnicy  nie  mogą  być  większe  niż:  dla  drzwi jednoskrzydłowych 2 mm, dla  drzwi 
dwuskrzydłowych 4 mm  
Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 mm.
Zamknięte skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych 
luzów. 
Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. 
Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a 
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się 
wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. 
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały.
Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i uszczelnienia 
parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń.
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Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne 
uszkodzenia na powierzchniach okien, a także wykończenia, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i 
okuć.

1.7. ODBIÓR ROBÓT.
Podstawą odbioru stolarki okiennej i drzwiowej są: Projekt Budowlano-Wykonawczy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w trakcie wykonawstwa, protokoły badań materiałów przeprowadzonych 
zgodnie z normami przedmiotowymi lub świadectwami dopuszczenia (aprobatami technicznymi), 
instrukcje producentów.
Odbiór techniczny zamontowanej stolarki obejmuje sprawdzenie prawidłowości montażu, zachowania 
dopuszczalnych odchyłek, szczelności, wyglądu zewnętrznego.

1.8. PRZEPISY  ZWIĄZANE.

  PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych.
Wymagania i badania.

2.    POSADZKI

2.1. WSTĘP
Posadzki w budynku.
Podłoże.
Wykonanie podkładów powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do
wykonywania robót posadzkowych.
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmowa
:

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstko-
  ści, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miej-
  scach i kierunkach 2-metrową łatę,
• sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;
  pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin dylatacyjnych,
  przeciwskurczowych, cokołów itp. wizualnie i dokonując pomiarów szerokości i prostoli-
  nowości szczelin oraz wysokości cokołów,
• sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiałów, 
  z których podkład został wykonany, metodami nieniszczącymi.

Wykonanie posadzek.
Do wykonywania posadzek można przystępować dopiero po zakończeniu wszelkich prac 
budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu, z wyjątkiem prac malarskich.
Wygląd zewnętrzny - posadzka powinna być wykonana starannie, niedopuszczalne jest stosowanie 
materiałów niepełnowartościowych.
Powierzchnia posadzek - powinna być równa. Dopuszczalne odchylenie nie powinno by
 większe niż 3 mm na długości 2 m.
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Spoziomowanie powierzchni – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie 
powinno być większe niż +5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno 
powodować zaniku założonego w projekcie spadku.
Przyleganie do podkładu – posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna 
być trwale z nim związana.
Szczeliny dylatacyjne – powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, wzdłuż osi 
słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się 
obciążeniach.
Oprócz tego powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odległościach
zależnych od miejsca wykonania posadzki i podkładu. 
W pomieszczeniach zamkniętych - max. wymiar dłuższego boku na podkładzie betonowym wynosi 
4 m / pow. max. – 10 m2/
Wykończenie posadzki – w miejscach przylegania posadzki do ściany należy wykona
 cokoły w postaci wywiniętej wykładziny na wysokość minimum 8 cm. Wywinięcie należy wykona
 na specjalnych listwach narożnych pozwalających na łagodne przejście z powierzchni poziomej na 
pionową, co ułatwia późniejsze utrzymywanie czystości w pomieszczeniach.
Konserwacja posadzek i zabezpieczenie posadzek.
Uważnie odkurzyć wykładzinę przy pomocy odkurzacza z piasku, pyłu i kurzu, rozprowadzić na
powierzchni wykładziny roztwór zimnej wody z detergentem, ilość detergentu w stosunku do wody 
dobrać według zaleceń producenta, jednorazowo czyszcząc nie więcej niż 20 m.kw. (roztwór nie 
może wyschnąć na podłodze przed rozpoczęciem czyszczenia). 
Właściwe czyszczenie przy użyciu maszyny czyszczącej o prędkości 150-300 obrotów/ minutę wraz 
z dyskami czyszczącymi (zielonym lub czerwonym),miejsca niedostępne dla maszyny czyścić 
ręcznie. 
Po zakończeniu czyszczenia odessać zużyty płyn za pomocą specjalnego odkurzacza wodnego. 
Należy unikać nadmiernego ścierania w trakcie czyszczenia, chyba, że usuwamy silne zarysowania 
lub plamy, które wniknęły głębiej w strukturę wykładziny.
Usunąć istniejącą zniszczoną powłokę zabezpieczającą, używając specjalnych środków chemicznych 
tzw. striperów i maszyn obrotowych z krążkami ścierającymi.
Zneutralizować i zebrać striper z podłogi, po wyschnięciu podłogi zaaplikować 2-3 powłoki wosku
lub akrylu do wykładzin elastycznych PCW, czekać do wyschnięcia poprzedniej przed naniesieniem 
każdej następnej powłoki. 
Po wyschnięciu można polerować do uzyskania połysku za pomocą maszyny obrotowej i białego 
krążka (powyżej 300 obrotów/min.).
Po zabezpieczeniu należy odczekać przynajmniej jedną noc zanim zaczniemy chodzić po 
wykładzinie.

2.2.       MATERIAŁY

2.3.     SPRZĘT

2.4. TRANSPORT
2.5. WYKONANIE ROBÓT
Podkłady  pod  posadzki  monolityczne  powinny  mieć  założone  dylatacje  w  miejscu  przebiegu 
dylatacji budynku oraz wykonane szczeliny:

3* izolacyjne - wzdłuż ścian, słupów, fundamentów pod maszyny, wzdłuż linii dzielącej 
podłogę na części
znacznie różniące się między sobą obciążeniami użytkowymi,

 przeciwskurczowe - w rozstawie co ok. 6 m, przy czym powierzchnia zdylatowanego pola 
zbliżonego do
kwadratu nie powinna być większa niż 36 m2. Szczeliny przeciwskurczowe powinny być 
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wykonane w postaci
nacięć o głębokości równej 1/3 grubości podkładu.

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Posadzki  powinny  mieć  gładką  powierzchnię  według  wymagań  Dokumentacji  Budowlanej. 
Niedopuszczalne są pęknięcia oraz rysy włoskowate. Posadzka powinna całą powierzchnią przylegać 
do podkładu i powinna być trwale z nim związana Dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie 
powinny być większe niż:

•  5 mm.  
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku nie 
powinno być  większe  niż +- 5  mm na całej długości lub szerokości posadzki.  Spoiny pomiędzy 
płytkami powinny być jednakowej  szerokości. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie 
może wynosić więcej niż: 2 mm na l m i 3 mm na całej długości i szerokości posadzki.

2.7. ODBIÓR ROBÓT.
Posadzki powinny być wykonane zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym, szczegółowymi 
warunkami  technicznymi  określonymi  w  normach,  aprobatach  technicznych  i  świadectwach 
dopuszczenia oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Sprawdzenie  prawidłowości  przygotowania  podłoża  powinno być  przeprowadzone w ramach 
odbiorów międzyoperacyjnych.
Przy  odbiorze  posadzek  podlegają  sprawdzeniu  w  zależności  od  rodzaju:  wygląd  zewnętrzny, 
związanie  posadzki  z  podkładem,  prawidłowość  powierzchni,  szczelność  ułożenia  elementów 
posadzki, prawidłowość wykonania styków, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin i 
ich  wypełnienia,  prawidłowość  wykonania  dylatacji,  prostoliniowość  krawędzi,  wykończenie 
posadzki

D.     UWAGI  OGÓLNE

  Zastosowanie mają również normy dotyczące technologii prac i materiałów inne niż wymienione 
  w niniejszej specyfikacji pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Zamawiającego.

    Autor opracowania:
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