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Roboty w zakresie układania chodników
Instalacja odgromowa
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34-38
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61-65
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74-79
80-88
89-94
95-98
99-115
116-126
127-130
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ST-00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45453000-7
1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1.

Nazwa zamówienia

„Remont Urzędu Pocztowego Włodawa 1” położonego przy ul. 11 Listopada 6 we Włodawie,
22-200 Włodawa.
Zamawiający: POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w
Lublinie.
1.2.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące
wykonania i odbioru robót obejmujących „Remont Urzędu Pocztowego Włodawa 1”,
zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 6 we Włodawie.
1.3.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i
instalacyjnych ( objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach
poszczególnych pozycji przedmiaru. ST jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na
wykonawstwo robót.
1.4.

Zakres Robót objętych ST

1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.
Roboty budowlane w szczególności obejmują:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

45111000-8
45111200-0
45111200-0
45262310-7
45262311-4
45262522-6
45410000-4
45430000-0
45442110-1

Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne
Zasypanie wykopów
Przygotowanie i montaż zbrojenia
Betonowanie konstrukcji
Roboty murarskie i murowe
Tynki i okładziny
Okładziny z lastriko
Malowanie

4

Remont Urzędu Pocztowego Włodawa 1
j.
k.
l.
m.
n.

45262120-8
Rusztowania
45342000-6
Budowa ogrodzenia
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45317000-2 Roboty w zakresie układania nawierzchni chodników
45317000-2
Instalacja odgromowa

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
1.5.

Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczeń z folii
- Przemieszczanie i zabezpieczenie mebli
- Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki
1.6.

Informacje o terenie budowy

Budynek objęty opracowaniem usytuowany jest w środkowej części działki o kształcie
wieloboku. W części północno-zachodniej działki nr 862/1, na granicy z sąsiednią
nieruchomością, zlokalizowano budynek gospodarczy. Na teren nieruchomości prowadzi droga
wjazdowa ze zjazdem od ulicy 11 Listopada. Zjazd znajdujący się w pasie drogowym
utwardzony z kostki brukowej, betonowej. Droga wjazdowa posiada nawierzchnię bitumiczną,
a poprzez bramę ogrodzenia łączy się z wewnętrznym placem manewrowym o nawierzchni
bitumicznej. Teren nieruchomości od strony południowej częściowo utwardzony kostką
brukową, betonową. Pozostała powierzchnię stanowią tereny zielone, z przewagą roślinności
wysokiej. Główne wejście do budynku usytuowano od strony południowej, gdzie znajduje się
również podjazd dla osób niepełnosprawnych. Część wewnętrzna posesji jest ogrodzona, od
frontu teren jest ogólnodostępny. Do budynku Urzędu doprowadzone jest przyłącze
elektryczne, wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej oraz
telekomunikacyjne. Obiekt wyposażony w instalację odgromową.
1.7.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektorów nadzoru zamawiającego.
1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.
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Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
1.7.2. Zgodność Robót z ST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne
środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.7.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając
wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.7.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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1.7.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.7.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i
w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.7.10. Organizacja placu budowy
Wykonawca będzie zobowiązany do:
Utrzymania porządku na placu budowy;
Składowania materiałów i elementów budowlanych;
Utrzymania w czystości placu budowy.
1.8.

Określenia podstawowe

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
toku robót.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach
posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową ,
specyfikacją techniczną , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunków umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inżyniera.
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Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem
do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu
budowy i ewentualnie
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź
dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. POCZTA POLSKA S.A.
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie.

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całość użytkową.
2. MATERIAŁY
2.1.

Wymagania ogólne

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym
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obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu
robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych.
2.2.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

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

Przechowywanie i składowanie materiałów

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

Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
3.

SPRZĘT

Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
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wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być
niedopuszczone do realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.
4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
kosztorysową wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót
zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
BHP,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych Robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inżynierowi);
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
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6.2.

Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera .
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6.4.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .
6.5.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.6.

Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)
6.8.

Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 290 z późniejszymi
zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
-

-

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów
Robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,przebieg
Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
uwagi i polecenia Inżyniera,
daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów Robót,
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wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem
w
Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je
przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy Robót.
-

Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące
dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoły odbioru Robót,
protokoły narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Ogólne zasady obmiaru Robót.

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2.

Zasady określania ilości Robót i materiałów.

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi
normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.
7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez
cały okres trwania Robót.
7.4.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z inżynierem.
8.

ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
 dokumentacją kosztorysową
 kosztorysem ofertowym
 ustaleniami z inwestorem
 wiedzą i sztuką budowlaną
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi
danego zakresu robót.
8.1.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2.

Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru
Robót dokonuje Inżynier.
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8.3.

Odbiór wstępny Robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Inżyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z
Dokumentacją Kosztorysową i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających,
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Kosztorysową i ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
8.4.

Dokumenty do odbioru wstępnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
i ew. PZJ.
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
10. Instrukcje eksploatacyjne.
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W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5.

Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór wstępny Robót”.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować:




koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr
147, poz. 1229).
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– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.
zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,
poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209,
poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

21

Remont Urzędu Pocztowego Włodawa 1

ST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV-45111000-8
1.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 .

Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania.
1.2.

Zakres stosowania SST:

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej.
1.3.

Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych.
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności:
- rozbiórka części kominów z cegły
- rozbiórka części czapek kominów
- skucie okładzin stopni z lastryko
- rozbiórka elementów drogi wjazdowej: nawierzchni, podbudowy, krawężników i
obrzeży, ław pod krawężniki
- rozbiórka części wschodniej ogrodzenia wraz z fundamentami
- rozbiórka nawierzchni tarasów i schodów wejściowych na taras wraz z podbudową
- rozbiórka czapek betonowych murów oporowych wraz z żelbetowymi skrzyniami
na kwiaty
- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich;
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w OST .
1.5.

Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją kosztorysową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST.
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2.

MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI

Gruz ceglany, gruz żelbetowy i betonowy, elementy metalowe (przęsła ogrodzenia) i inne;
3.

SPRZĘT

3.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
3.2.

Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.
4.

TRANSPORT

4.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
4.2.

Transport materiałów i sprzętu

Do transportu materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może
przekroczyć 1 m.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów
o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
5.2.

Roboty rozbiórkowe
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Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub
przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się
własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej ST lub
wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą ST stają się
własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez
Inżyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca
musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi.
6.

KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych
robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku występowania zagrożeń na miejscu
budowy.
7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m2 dla odbitych tynków i okładzin z lastryko, rozbiórki czapek kominowych i
czapek nad murami oporowymi, rozbiórki nawierzchni i podbudowy drogi oraz
chodników, zeskrobania starych powłok malarskich
- 1m dla rozebranych krawężników i obrzeży
- 1 szt. dla demontażu słupków ogrodzenia
- 1 m3 rozebranych elementów: kominów, ław pod krawężniki i fundamentów
ogrodzenia oraz wywozu i utylizacji odpadów.
8.

ODBIORY ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontażu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 290 z późniejszymi
zmianami).
10.2. Rozporządzenia.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120
poz. 1126 z 2003 r.)
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót ziemnych w gruntach I - IV kategorii podczas robót budowlanych związanych
z remontem Urzędu Pocztowego Włodawa 1 przy ul. 11 Listopada 6.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w
czasie remontu obiektów budowlanych, dróg, placów w ramach robót budowlanych
związanych z remontem budynku UP Włodawa 1:
-wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcją części gruntów do
dalszego wykorzystania,
-zasypywanie i zagęszczenie wykopów,
-załadunek i wywóz nadwyżki gruntu.
Ilości robót podano w Przedmiarach Robót
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Istniejąca sytuacja gruntowo –wodna
1. W podłożu występuje:
- nasyp niebudowlany (gleba, gruz)
- pospółka i żwir,
2. Woda gruntowa
- nie występuje
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2.2 Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności do
wykorzystania przy zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez Wykonawcę
wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy
nasypów i zasypki wykopów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę i utylizowane.
Miejsce wywozu uzgodnić z Inwestorem. W przypadku wystąpienia gruntów przydatnych do
ponownego użycia odnośną sytuację Wykonawca zgłosi Inspektorowi nadzoru, który
podejmie stosowną decyzję.
2.3 Materiały używane do budowy nasypów i wykonania wykopów
Piasek, żwir, pospółka, kruszywo naturalne lub materiał rodzimy pochodzący z wcześniej
wykonanych wykopów. Materiały te powinny zagwarantować prawidłowe zagęszczenie się i
wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż 8m/dobę.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne odnośnie sprzętu.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do: odspajania i wydobywania gruntów (urządzenia
mechaniczne: koparki, ładowarki, itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania
gruntów (spycharki, zgarniarki,równiarki, itp.),transportu mas ziemnych (samochody
wywrotki, samochody sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do
kategorii gruntu (materiału): jego objętości, technologii odspajania i załadunku. Transport na
odległość 5 km. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYKOPY
5.1.1. Wykopy na odkład
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża
Wykonawcę robót ziemnych.
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Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inspektor dopuści czasowe
składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym
zawilgoceniem.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej
projektowanych rzędnych robót ziemnych.
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą
przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń
powierzchni robót ziemnych wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
W obrębie budynków, przy istniejących sieciach instalacyjnych roboty należy prowadzić
ręcznie.
5.1.2. Wykopy z transportem urobku
Jeżeli grunt pochodzący z wykopu nie nadaje się do ponownego wbudowania, lub jego
wykorzystanie jest niemożliwe, należy wywieźć go środkami transportu poza teren budowy.
Miejsce składowania urobku musi być zaakceptowane przez Inwestora.
5.1.3. Dokładność wykonania wykopów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
być większe niż 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych
nie może przekraczać + 1 cm i - 3 cm.
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż:  10 cm, a
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo powinny być spełnione inne
wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.
5.1.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku
podnoszenia się niwelety.
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W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy
niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
5.1.5. Kontrola wykonania wykopów
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.
PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-O2480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-O4480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-O4493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia
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ST-03 ZASYPANIE WYKOPÓW
CVP 45111200-0
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
związanych z remontem Urzędu Pocztowego Włodawa 1 przy ul. 11 Listopada 6.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy zasypywaniu wykopów
przy obiektach kubaturowych oraz zagęszczenie gruntu nasypowego.
1.4. Określenia podstawowe
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru;
Pd
Wz = 
Pds
Gdzie :Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej, próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B04481, służąca do oceny
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normą BN-77/893112[Mg/m3]Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien zawierać się w granicach:
- 0,95 dla warstw zalegających do głębokości 1,2 m poniżej powierzchni terenu
- 0,90 dla warstw zalegających poniżej 1,2 m
Stopień zagęszczenia gruntu – wielkość porowatości piasku w stanie naturalnym
Wskaźnik różnorodności - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:
d60
U = 
d10
gdzie;
d60- średnica oczek sita , przez które przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - średnica oczek sita , przez które przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Specyfikacją ST B "Wymagania Ogólne"
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Rysunkami, ze
Specyfikacjami i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji ST "Wymagania Ogólne" Wymagania techniczne.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacją.
2. MATERIAŁY
Piasek, żwir, pospółka, kruszywo naturalne lub materiał rodzimy pochodzący z wcześniej
wykonanych wykopów. Materiały te powinny zagwarantować prawidłowe zagęszczenie
się i wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż 8m/dobę.
3. SPRZĘT
Do zagęszczania należy używać:
- zagęszczarek płytowych,
- stopy zagęszczające
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Zasypywanie wykopów
Zasypywanie wykopów,
obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być
przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i
określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być
oczyszczone z zanieczyszczeń obcych i odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie
pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. Do zasypywania powinien być użyty
grunt niespoisty, niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów).
5.2. Zagęszczanie gruntu zasypowego
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych
warstw winna wynosić: przy zagęszczaniu, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max
0.4 m.
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie.
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej,
do naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu.
Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy:
rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim
sprzętem mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy
jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego.
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Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami co 20 cm stosując
zagęszczarki zaakceptowane przez Inspektora. Wymagany stopień zagęszczenia gruntu
wykopu 98% w skali Proctora .
Wymagany stopień zagęszczenia podsypki pod posadzki i wylewki na gruncie 99% w skali
Proctora.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie.
Wymagany stopień zagęszczenia gruntu:
- wykop (obsypka obiektów) 98% w skali Proctora
- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora
- przy fundamentach stopień zagęszczenia gruntu powinien być taki jak gruntu
rodzimego
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) zasypanych i zagęszczanych wykopów.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) zagęszczonego gruntu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 zasypania wykopów obejmuje:
roboty przygotowawcze
zasypanie wykopów
zagęszczenie wykopów
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania 1 m2 zagęszczenia podsypki pod nawierzchnię drogi na gruncie obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- uzupełniające wyrównanie podłoża
- rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
- wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu.
- zagęszczanie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z polewaniem wodą
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy dotyczące robót ziemnych
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -Część 1: Oznaczanie i opis.
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ST-04 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA
CPV 45262310-7
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z
wykonaniem zbrojenia.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z:
przygotowaniem zbrojenia
montażem zbrojenia
kontrola jakości robót i materiałów
1.4. Określenia podstawowe
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy
do 40 mm.
Zbrojenie niesprężyste – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej
naprężeń w sposób czynny.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00.
2. MATERIAŁY
2.1. Stal zbrojeniowa
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN91/S-10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy.
2.1.1. Asortyment stali
Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz
średnice prętów :
stal A-0 (St3S)
średnice 6mm
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3. SPRZĘT
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie
zbrojarni.
Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora.
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia
powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne w stosunku do prowadzonych robót zgodnie z ST wymagania ogólne pkt
5.
5.2. Przygotowanie zbrojenia.
5.2.1. Czyszczenie prętów
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczającym wymagania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Przyjmuje
się że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania.
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi
tłuszcz.
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary
przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się
strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora.
5.2.2. Prostowanie prętów
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna
przekraczać 4 mm.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prościarek i wciągarek.
5.2.3.Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości
podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć.
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5.2.4. Odgięcia prętów i haki
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę
wynosi 10 d, gdzie d - oznacza średnicę pręta.
Na budowie można wykonywać na zimno odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o
średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka,
powinna być nie mniejsza niż :
5d dla stali klasy A-0 i A-I
10d dla stali klasy A - III
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia
równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki
podane dla haków.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.3. Montaż zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogólne
Wymaga się następującej klasy stali : A-0, A-I i A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN77/B-06200), dla zbrojenia betonu.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić 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 przewidziane w projekcie
oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Projektanta i
Inspektora.
Beton jest zbrojony prętami gładkimi o średnicy 6 mm.
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
Cmin>0 jeżeli dg<32 mm
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora i odbiór wpisany do
dziennika budowy.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
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Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:

czołowe, elektryczne, oporowe,

nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,

zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,

zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów
prostych.
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami
dystansowymi.
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do
12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W szkieletach
zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze
strzemionami.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST „Wymagania Ogólne”.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje tabela nr 3.
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie
powinno przekraczać 3%
różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm
dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25
mm
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
różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5 cm
różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Obmiar robót ziemnych
- Jednostka obmiarową jest kilogram (kg) stali konstrukcyjnej bez zakładów i
prętów montażowych
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 kg zbrojenia obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiału,
- czyszczenie, przygotowanie i montaż zbrojenia
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości
PN-89/H-84023/01. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych
zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.
PN-80.H-04310. Próba statyczna rozciągania metali.
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty
[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.
Stal zbrojeniowa żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM
Warszawa 1992.
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o użebrowaniu według normy DIN488. ITB.
Warszawa 1992.
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ST- 05 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
CV P 45 262 311 -4
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem elementów żelbetowych zbrojonych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu
elementów żelbetowych i betonowych jak; fundamenty ogrodzenia, elementy przekrycia
kominów i murów ścian oporowych.
Zakres robót objętych przez Specyfikację:
Przygotowanie mieszanki betonowej
Montaż deskowań
Betonowanie i zagęszczanie
Pielęgnacja betonu
1.4. Określenia podstawowe
Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody
Beton kompozytowy - zbrojony włóknem stalowym dozowanym bezpośrednio do betonu.
Można wykorzystać włókna stalowe powlekane {miedziowane, cynowane lub ocynkowane}
lub niepowlekane.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
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2. MATERIAŁY
2.1 Drewno
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać
wymaganiom PN-67/D-95017.
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN63/B-06251 i PN-75/D-96000.
2.2. Cement
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące
właściwości:
 wysoką wytrzymałość,
 mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym,
 wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.
Do betonu klasy B25 zaleca się cement marki 35
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-88/B-3000.
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach.
Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w
urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać Inspektorowi , kopie
wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w
Dzienniku Budowy.
Obowiązkiem Inspektora jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli
istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.
Kontrola cementu winna obejmować:

oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300,

oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300,

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach
i nie rozpadających się w wodzie.
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
2.3. Kruszywo
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Powinno składać
się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych,
pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów
gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne
stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku
do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne.
2.3.1. Kruszywo grube
Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla
marki 25 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10%
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mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym,
tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna
nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym
obejmującym:

oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12

oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.
2.3.2. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:
do 0.25 mm 14 do 19%
do 0.5 mm 33 do 48%,
do 1 mm 57 do 76%
Piasek powinien spełniać następujące wymagania :

zawartość pyłów mineralnych do 1.5%
 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,

zawartość związków siarki do 0.2%,

zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%,

zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy
musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym :

oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12

oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.
2.3.3. Uziarnienie kruszywa
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny
utworzyć stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych
właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość
powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz).
Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu
przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie
piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo po-
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winno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o
boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać
uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i uziarnienia
przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji. Zaleca się
betony klasy B35 i wyżej wykonywać z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie,
podczas projektowania składu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B30 należy stosować
kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych na wykresach i
według tabeli podanych poniżej.
Tablica Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa
Bok
Przechodzi przez sito [%]
oczka
kruszywo do
sita :
16 mm
[mm]
0.25
3 do 8
0.50
7 do 20
1.0
12 do 32
2.0
21 do 42
4.0
36 do 56
8.0
60 do 76
16.0
100
31.5
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do

Remont Urzędu Pocztowego Włodawa 1

Przechodzi [%]
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej
części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości
otuliny.
2.4. Woda
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250
"Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie
budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie
wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w
stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod
uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie
możliwie małego stosunku w/c nie większego niż 0,50.
2.5. Dodatki i domieszki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania
powinny być zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów . Zaleca się
doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki
betonowej.
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W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim
stosunku w/c i wysokiej urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki
napowietrzające.
Rodzaj domieszki należy uzgodnić z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton.
Warunkiem zastosowania określonej domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodności IBDiM
Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu
cementów portlandzkich marki 35 i wyższych.
Dodatek w postaci włókna stalowego powinien posiadać aprobatę techniczną zależności od
rodzaju włókien produkowane są jako proste posiadające haczykowate zakończenia oraz z
tłoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do mieszanki w
ilościach 20-90 kg/m3 betonu.
2.5.1. Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez
zmiany składu betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla
uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%,
zagęszczenie i szczelność betonu są większe. Ulega podwyższeniu odporność na korozję
siarczanową.
2.5.2. Dodatki uszczelniające
Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie
wodoszczelności.
Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające
zwiększają urabialność, plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki betonowej.
3. SPRZĘT
3.1. Deskowania
Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robót
zgodnie z założoną technologią.
3.2. Mieszanka betonowa
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane
oględzinom Inspektora. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub
półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków.
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć
atmosferyczną.
Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i
rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok.
Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc.
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników

44

Remont Urzędu Pocztowego Włodawa 1
betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez
wyrzucania na zewnątrz.
4. TRANSPORT
4.1. Deskowania
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na
środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się
ładunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i
zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy
użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i
zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a
czas transportu nie powinien być dłuższy niż:

90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
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 od
10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku.
Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym
wyżej wymaganiom.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wytwarzanie betonu
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy
współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.
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%.
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Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę
odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien
być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej
szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w
recepturze mieszanki. Inspektor może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających,
plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w
projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura
spadnie poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda
każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki
betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez
wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez
wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej
> 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas
przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i
dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i
inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku
w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym
wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego
ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza
w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim
punkcie.
Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących
zasad :

stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być
taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości,

zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy
kruszywie grubym do 31.5 mm.
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego
mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na
podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach
wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do
jak najmniejszej ilości cementu.
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu:

370 kg/m3 dla B25,
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą
Inspektora.
Beton zbrojony włóknem stalowym- do betonu można wykorzystywać włókna stalowe
powlekane np. miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Włókna te
stosuje się do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezpośrednio do mieszanki
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betonowej w ilości 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony włóknem stalowym wykonać
zgodnie z Deklaracją Zgodności IBDiM nr AT/2000-04-0845.
5.2. Wykończenie powierzchni betonowych
5.2.1. Powierzchnie uformowane
Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte
po ukończeniu robót.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę
i wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca
powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora.
Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe.
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.
Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych
powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany
przez Inspektora, składający się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały
obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach
przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).
5.2.2. Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych
Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać
i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane,
jeżeli powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych
opisanych poniżej.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę
i wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca
powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora.
Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe.
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.
Wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykończeniu
powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora, składający się z poziomych i
pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia
konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub
poziomych).
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5.3. Montaż szalunków
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką
konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt
ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających
warunkom PN/B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości
betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia.
Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej.
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy
użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i
nitów powinny być zagłębione.
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich
usunięcia bez zniszczeń betonu.
Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część
pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.
Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z
konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal ( te ostatnie do 25
mm od zewnętrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy
trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej
konstrukcji.
Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana
w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza
od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem masą
betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub
odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora.
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu
budowy deskowań, lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno
ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem.
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie
zlewane woda.
5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.4.1. Zalecenia ogólne
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez
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wykonawcę i akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmującej także
betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu szalunków i zbrojenia
przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki:

deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.

przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, który powoduje ułatwienie przy
rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych
 przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z Rysunkami,
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą
grubość otuliny,

betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze
do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20st.C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone
wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inspektora,

mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą
spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą
rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m),

wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o
średnicy < 0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora,

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w
warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym,

kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,

czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.,

zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy
ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe
i sztywne.
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w
deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty,
jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być
usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione
zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia
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te są w granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element
podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są
wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które
spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny
być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny
być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania
powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych
wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie).
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem
maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie,
czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora.
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. Inspektor 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.
5.4.2.Zalecenia dotyczące betonowania elementów
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy. W płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory
wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne).
Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone
całą jej szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego.
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie.


5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi
beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później
niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową
betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane
specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie
konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej
(prefabrykaty).
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: np. Antisol E lub porównywalny, -cechy:
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zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych
( zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i
wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje
się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu.
Beton z keramzytu oraz beton zbrojony włóknem stalowym nie wymaga specjalnej
pielęgnacji , postępować tak jak z betonem zwykłym.
5.6. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp.
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach
betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych
elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i
ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez
innych wykonawców).
5.7. Usterki wykonania
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane
1cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają:

podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych,

połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest
nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5%
powierzchni odpowiedniej ściany.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST „Wymagania ogólne”
6.1 Deskowania i szalunki
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B06251
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z
odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki
te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Deskowanie drobnowymiarowe do formowania ścian betonowych
Deskowanie tworzą płyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki płaskie, zamki narożne,
zamki kątowe, ściągi dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujące o
długości regulowanej śrubą rzymską. Zamki kątowe wyposażone są w dwa ramiona łączone
przez tuleje sprzęgłowe o uzębionej powierzchni czołowej. Wymagane położenie kątowe
ustalane jest śrubą zaciskową. Na każdym z ramion wbudowana jest wychylnie szczęka
ruchoma napędzana śrubą. Podpory wykonane są w dwóch wymiarach długości, z których
podpora długa ma wymiar odpowiadający współpracy z płytą szalunkową posadowioną na
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płycie warstwy dolnej i która połączona jest z nią złączami na poziomej powierzchni
przylegania.
6.2. Wymagane właściwości betonu
6.2.1. Jakość betonów
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i
mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi:
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 betonu,
e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na
próbkach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B06250,
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu
niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej
wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z
propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez
Inspektora, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem
sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z
wcześniej przedłożonymi.
6.2.2.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-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny
być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty
pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inspektora
ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z
podpisami Inspektora i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki
powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora przez jedną
dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.
Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w
obecności przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej
różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inspektora.
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Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod
warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego
obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej
niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem
potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium
Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych
rodzajów betonu:

betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonuprzynajmniej 10% próbek,

betony zwykłe zbrojone - przynajmniej 20% próbek.
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju
betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości
odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach
projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej
serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne
wyniki badań Inspektor może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a
wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z
badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie
niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty
do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na
ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na
swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych
zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona
jest stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację.
Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i
rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej
granicach :

zmniejszenie modułu sprężystości 20%

utrata masy 2%

rozszerzalność liniowa 2%

współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek,

8 po cyklach zamrażania 10cm/sek.
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na
przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i
innych prób do uznania Inspektora pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego
wykonywania.
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6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
6.3.1. Zakres kontroli
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor
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 PN88/B-06250

konsystencja mieszanki betonowej,

zawartość powietrza w mieszance betonowej,

wytrzymałość betonu na ściskanie,

nasiąkliwość betonu,

odporność betonu na działanie mrozu,

przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe
określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu.
Inspektor może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą
metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków,
pomiaru oporności itp.
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 konsystencją mieszanki nie
powinny przekroczyć :

+ 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,

+ 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.
6.3.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek
napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B06250 nie powinna przekraczać:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,

przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzających:

Uziarnienie kruszywa [mm]

0– 16
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Zawartość
powietrza

Beton
narażony
na
czynniki atmosferyczne
Beton narażony na stały
dostęp wody przed
zamarzaniem

[%]

3.5 do 5.5

3 do 5

3.5 do 6.5
4 do 6

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: 1 próbkę na 100 zarobów, 1
próbkę na 50 m3, 1 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. Ocenie podlegają wszystkie
wyniki badania próbek pobranych z partii. Partia betonu może być zakwalifikowana do danej
klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150*150*150 mm spełnia
następujące warunki:
1. Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15

Ri min  a  RbG ( 1 )
gdzie : Ri min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z "n" próbek,
RbG - wytrzymałość gwarantowana,
współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli:
Liczba
próbek-n

A
1.1
5
1.1
0
1.0
5

od 3 do 4
od 5 do 8
od 9 do 14

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający
danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki (2) i (3) :
Ri min  RbG ( 2 )
oraz
R  1. 2 RbG ( 3 )
gdzie - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4):

1 n
 Ri ( 4 )
n i 1
w którym Ri - wytrzymałość poszczególnych próbek.
R

2. Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub połączonych
warunków (2) i (3) obowiązuje warunek (5)

Ri  1. 64  s  RbG

(5)

w którym :
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Ri - średnia wartość wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru:
s

1
n 1

 ( R  R)
i

2

(6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest większe
od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży
rozrzut wytrzymałości. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie są spełnione, kontrolowaną
partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych
przypadkach, za zgodą kierownika, przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości
betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące
wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań
dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać beton za odpowiadający wymaganej
klasie.
6.3.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na
5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo
różnych miejsc.
6.3.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej
oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m 3
betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych
konstrukcjach szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się
stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopień
mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli
zamrażania-odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki:
1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, 
próbka nie wykazuje pęknięć,

łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi,
odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,

obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest
większe niż 20%.
2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250,

próbka nie wykazuje pęknięć,

ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w
żadnej próbce wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

56

Remont Urzędu Pocztowego Włodawa 1
6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej
jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest
osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie
z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody.
6.3.8.Dokumentacja badań
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
(przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1. 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 Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym
odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona.
Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy.
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i
protokółami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem,
niwelatorem i porównanie z Rysunkami.
Badania polegają na stwierdzeniu :
- zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami,
- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,
- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
- wielkości podniesienia wykonawczego,
- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji.
3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą
i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą,
suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6. Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.
6.4.2.Badania po zakończeniu budowy
1.

Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez
wykonanie pomiarów na zgodność z Rysunkami w zakresie:
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podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do
dojazdów,

rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną
dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy.


6.4.3.Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Obmiar robót betonowych
Jednostka obmiarową jest m3 i m2 (metr sześcienny i metr kwadratowy) konstrukcji
betonowej lub żelbetowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m3, 1m2, 1szt konstrukcji betonowej lub żelbetowej obejmuje:
- próby przygotowawcze
- projektowanie mieszanki betonowej
- przygotowanie mieszanki betonowej
- transport mieszanki betonowej
- deskowanie,
- układanie mieszanki betonowej,
- pielęgnacja betonu,
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy dotyczące deskowań
PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym
PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe
PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
PN-85/M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym
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BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym
10.2. Normy dotyczące betonu
PN-86/B-01300
Cementy. Terminy i określenia.
PN-88/B-04300
Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000
Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.
PN-88/B-30000
Cement portlandzki.
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.
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-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową.
PN-78/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.
BN-84/6774-02
Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni
drogowych.
PN-87/B-06721
Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250
Beton zwykły.
BN-73/6736-01
Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na
ściskanie.
BN-78/6736-02
Beton zwykły. Beton towarowy.
10.3. Normy dotyczące konstrukcji betonowych
PN-63/B-06251
PN-74/B-06261
PN-74/B-06262

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa
badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka
Schmidta typu N.
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10.4. Inne dokumenty
[2] Wytyczne wykonania pielęgnacji świeżego betonu preparatem powłokowym "Betonal".
IBDiM Warszawa 1984.
[3] Standardowa metodyka badań i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywność
stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.
[6] Świadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.
[7] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu środka uplastyczniającego "Klutan". ITB.
Warszawa 1982.
[9] Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski
Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.
[10] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i reguły
dla budynków. Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety
normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.
[11] Deklaracja Zgodności IBDiM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy włókien stalowych do betonu
BAUMIX.
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ST-06

ROBOTY MURARSKIE I MUROWE
CPV 45262500-6

1.

Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót murowych z materiałów ceramicznych związanych z
przemurowaniem kominów.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie przemurowania kominów ponad połacią dachu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją przetargową, ST i poleceniami Inspektora.
2. Materiały
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
1. Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
2. Masa 3,3-4,0 kg
3. Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
4. Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm
nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych.
5. Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
6. Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa
7. Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
8. Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
9. Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania
– brak uszkodzeń po badaniu.
10. Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości
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1,5m na inne cegły nie rozpadła się.
11.Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości
1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić
wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego
wymagania nie powinna być większa niż:
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement:
ciasto wapienne:
piasek
1
:
1
:
6
1
:
1
:
7
1
:
1,7
:
5
cement:
wapienne hydratyzowane: piasek
1
:
1
:
6
1
:
1
:
7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement:
ciasto wapienne:
piasek
1
:
0,3
:
4
1
:
0,5
:
4,5
cement:
wapienne hydratyzowane: piasek
1
:
0,3
:
4
1
:
0,5
:
4,5
–
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
–
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z35 dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w
szczególności:
–
nie zawierać domieszek organicznych,
–
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich – średnioziarnisty.
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.
3.

Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

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.

5.

Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a) Roboty murowe należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego
wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem odsadzek, wyskoków
i otworów.
b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione
końcowe.
c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
d) Wnęki i otwory wentylacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem
murów.
e) Jednocześnie z podmurowaniem przy okapie należy mocować uchwyty wsporcze do
mocowania rynien i deski okapowej. Uchwyty mocować co 60 cm-mogą być
zastosowane profile pełne o wymiarach od 20 mmx 20 mm do 30 mmx 30 mm.
f) Tynki zewnętrzne do uzupełnienia zatarte na ostro /pod przyszłą termomodernizację
ścian/.
5.1. Mury z cegły pełnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach
na głębokości 5-10 mm.
6.

Kontrola jakości

6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
12.sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
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stawianymi w dokumentacji technicznej,
13.próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
– wymiarów i kształtu cegły,
– liczby szczerb i pęknięć,
– odporności na uderzenia,
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli
Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane
mury niespoinowane

Rodzaj odchyłek
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni
Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości
Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm
szerokość
wysokość
ponad 100 cm
szerokość
wysokość

7.

3
10

6
20

3
6
20

6
10
30

1
15

2
30
2
10

1
10

+6, –3
+15, –1

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

+10, –5
+15, –10

Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest – m2 lub m³ muru o odpowiedniej grubości.
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Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna-jeżeli występuje
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
e) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.

Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
–
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
–
wykonanie ścian, naroży,
–
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
–
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. Przepisy związane
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.
Kruszywa do zaprawy.
Beton komórkowy.

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.
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ST-07

TYNKI I OKŁADZINY

CPV 45410000-4
1.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków i okładzin zewnętrznych ( uzupełnienie tynków elewacji , kominów i schodów na taras)
oraz uzupełnienie tynków mozaikowych ścian schodów w szczycie budynku skrzydła
zachodniego, które zostaną wykonane w ramach planowanych robót remontowych.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie tynków i okładzin zewnętrznych i wewnętrznych. Obejmują prace
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin
wykonywanych na miejscu.
1.3.
Zakres Robót objętych ST
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw
i
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przy wykonaniu tynków zwykłych należy
przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. Podłoża w zależności od ich
rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Dekoracyjny tynk mozajkowy powinien odpowiadać normie PN-EN 15824:2010 . Wymagania
dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:
- wykonania tynków cementowo-wapiennych zewnętrznych kategorii III schodów
zewnętrznych, kominów na dachu budynku, ścian elewacji frontowej
- przecierania tynków na kominach
- ręcznie wykonywane tynku mozaikowego na płaszczyźnie muru osłonowego schodów części
zachodniej skrzydła południowego obiektu.
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.
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1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST.
1.5.

Wymagania ogólne dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST.
2.2.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.3.

Piasek (wg PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w
szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich – średnioziarnisty.
2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.
2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503.
- Przygotowanie zapraw do robót tynkowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
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wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.5.
Tynk dekoracyjny
Cienkowarstwowy tynk akrylowy, rozcieńczalny
wodą do stosowania na ścianach
zewnętrznych i wewnętrznych, słupach i ścianach działowych.
Dekoracyjny tynk mozaikowy powinien odpowiadać normie PN-EN 15824:2010 . Wymagania
dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych.
Tynk wykonany jest na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa
kwarcowego. Gęstość gotowego wyrobu wynosi ok. 1,6 g/cm3. Temperatura przygotowania
masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prowadzenia prac od +5 °C do +25 °C. Reakcja na ogień
– klasa dla tynków do 2,0 mm :A2-s1, d0. Przyczepność ≥ 0,35 MPa.

3.

SPRZĘT

3.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST.
3.2.

Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejących.
3.3.

Wymagania szczegółowe

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- środkami transportu do przewozu materiałów,
- betoniarkami do przygotowania zapraw,
- agregatem tynkarskim,
68

Remont Urzędu Pocztowego Włodawa 1

- mieszarka do zapraw
- drobny sprzętem pomocniczym.
4.

TRANSPORT

4.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST .
4.2.

Wymagania szczegółowe

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przedzanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
Tynki mozaikowe należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w
warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią.
5.

WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w których
wykonuje się tynki nie powinna być niższa niż 5°C.
Do wykonywania tynków można przystąpić dopiero po:
- zakończeniu robót murowych
- zakończeniu robót instalacyjnych
- zakończeniu robót okładzinowych
5.2.

Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby
nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
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W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlanomontażowych w okresie obniżonych temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.3.
Przygotowanie podłoży
5.3.1. Tynki zwykłe kat. III.
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc.
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3.1. Tynki mozaikowe.
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających
przyczepność takich jak kurz, mleczko cementowe, stare powłoki malarskie, olej szalunkowy,
tłuszcz, itp. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego
wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Powierzchnia powinna być równa i gładka. Dla
danego typu podłoża należy przeprowadzić odpowiednie prace przygotowawcze. Każdorazowo
podłoże powinno zostać obficie zagruntowane płynem gruntującym. Zaleca się, aby wszystkie
komponenty systemów, których wykończenie stanowić będzie tynk były produktami
wskazanymi w odpowiednich aprobatach technicznych.

5.4.

Tynki kat III w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po
wykonaniu instalacji.
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew
narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi.
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź
należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynków
należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie – w
proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.
5.5 Tynk mozaikowy.
5.5.1. Podczas dobierania kolorów należy szczególnie pamiętać o tym, że uzyskują one inną
barwę w świetle naturalnym a inną w sztucznym. Różnice wynikają także z odmienności
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postrzegania barwy na papierze i na elewacji. Ponadto na kolorystyczne wrażenia mają wpływ:
zróżnicowane faktury powierzchni tynków, wilgotność powietrza, pora roku, otoczenie,
odległość od obiektu oraz rodzaj i charakter oświetlenia. Ostateczny uzyskany kolor w dużym
stopniu
zależy
również
od
warunków
wykonania.
Przy aplikacji tynków dekoracyjnych należy pamiętać, że pełne, niepodzielne powierzchnie
ściany powinny być tynkowane w całości, bez przerw w pracy z tej samej partii produkcyjnej
(ten sam numer serii na opakowaniu). Prace tynkarskie należy zorganizować w odpowiedni
sposób, w zależności od wielkości tynkowanej powierzchni i warunków atmosferycznych.
5.5.2. Przygotowanie produktu
Tynk mozaikowy jest dostarczany w postaci gotowej do użycia, należy go tylko dokładnie
wymieszać. Mieszanie wykonać ręcznie. Nie używać mieszadła elektrycznego. W przypadku,
gdy konsystencja tynku jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, itp.)
tynk można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody – zazwyczaj nie więcej niż 200 - 300 ml
na wiadro 30 kg.
5.5.3. Warunki podczas stosowania i wiązania
W trakcie nakładania i wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż
+5°C ani wyższa niż +25°C. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim
działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. W trakcie nakładania
tynku należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych
na ścianę – takie warunki przyśpieszają wiązanie tynku, skracając znacznie czas otwarty
nałożonej wyprawy i uniemożliwiając właściwe ułożenie. Czas całkowitego wiązania tynku w
warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć
do kilku dni.
Uwaga!
Po wygładzeniu na powierzchni pojawi się mleczny nalot, który po pewnym czasie zaniknie.
Pod wpływem dużej wilgotności (deszcz, mgła) może pojawić się ponownie, lecz z czasem
zniknie całkowicie. Jest to zjawisko naturalne dla tego materiału.
5.5.4. Wskazówki wykonawcze
Przemieszany tynk nakładać na zagruntowane i wyschnięte podłoże przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej. Należy go nakładać równomiernie, nadmiar tynku ściągać pacą i wygładzać
zawsze w jednym kierunku do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku.
Tynku nie zaciera się. Podczas nakładania i wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie
może być niższa niż + 5°C i nie wyższa niż + 25°C, a wilgotność względna powietrza nie może
być zbyt wysoka. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca
i opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania w przypadku
wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperatury może się znacznie przedłużyć.
Przynajmniej przez 5-6 dni od nałożenia, tynk nie może być narażony na działanie mrozu,
deszczu i wilgoci.
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6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST .
6.2.

Wymogi szczegółowe

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności
wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami OST.
W szczególności obejmują:
- badanie dostaw materiałów,
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
- prawidłowości wykonania podłoża
- przyczepności tynków do podłoża
- grubości tynków
- wyglądu powierzchni tynków
- wykończenia tynków w newralgicznych miejscach
- ocenę estetyki wykonanych robót.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru

Ogólne zasady obmiaru podano w OST .
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej
i pomiaru z natury.
7.2.

Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą OST jest metr kwadratowy [m2].

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady przejęcia Robót

Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w OST.
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9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne zasady płatności

Ogólne zasady płatności podano w OST.
9.2.

Składniki ceny

Cena Robót obejmuje:
- dostawę materiałów
- przygotowanie podłoża
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych
- przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy
- przygotowanie i naniesienie podkładu gruntującego,
- wykonanie tynku mozaikowego
- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 15824:2010. Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach
organicznych.
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ST – 08 OKŁADZINY Z LASTRIKO
CPV 45430000-0
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
okładzin stopni schodów usytuowanych w zachodniej części skrzydła południowego budynku,
które zostaną wykonane w ramach planowanego remontu.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłoży i posadzek z lastriko. Obejmują
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek
wykonywanych na miejscu.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:
- Wykonania okładziny schodów z lastriko płukanego nawierzchni stopni
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.
Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową
szczelin dylatacyjnych.
Posadzki właściwe.
Posadzka lastriko płukane , jednowarstwowe, grubości 25 mm, jednobarwna bez cokolika, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, z wykonaniem szwów dylatacyjnych.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej OST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST .
1.5.

Wymagania ogólne dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

74

Remont Urzędu Pocztowego Włodawa 1
2.

MATERIAŁY

2.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST.
2.1.1. Woda (wg PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę
zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.1.2. Piasek ( wg PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.
2.1.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.1.4. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren
kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm,
3.

SPRZĘT

3.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST .
3.2.

Wymagania szczegółowe

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- środkami transportu do przewozu materiałów,
- wyciągiem budowlanym
- drobnym sprzętem pomocniczym.
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:
- szpachle i packi metalowe
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni.
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4.

TRANSPORT

4.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
4.2.

Wymagania szczegółowe

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych).
5.

WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST.
5.2.

Szczegółowe warunki wykonania robót

5.2.1. Szczegółowa specyfikacja techniczna - Posadzki z lastriko.
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt,
Do wykonania posadzki lastrykowej można przystąpić po zakończeniu robót tynkowych.
Posadzka lastrykowa powinna być wykonana niezwłocznie po stwardnieniu podkładu
betonowego. Temperatura powietrza w czasie wykonywania robót nie powinna być ona niższa
niż +10°C.
Masę lastrykową przygotowuje się w sposób następujący. Najpierw miesza się cement z
pigmentem (i ewentualnie z mączką rozjaśniającą) na sucho, a następnie przesiewa, aby nie
było grudek. Mieszankę dodaje się do uprzednio przemytego grysu i zwilża się w takim stopniu,
aby masa miała konsystencję wilgotnej ziemi. Stosunek ciężarowy cementu do grysów
powinien wynosić 1 : 2 do1 : 4. Podłoże podkuć na ostro, oczyścić i zmyć wodą (wielokrotne
spryskanie betonu wodą, aż do uzyskania trwałego głębokiego zwilżenia). Jeżeli przed
rozpoczęciem prac podłoże nie jest wyraźnie wilgotne, należy je ponownie spryskać wodą, a jej
nadmiar usunąć sprężonym powietrzem. Po 30 minutach można przystąpić do wykonania
warstwy sczepnej. Nową posadzkę należy ułożyć maksymalnie w ciągu 40 minut od ułożenia
warstwy sczepnej (zanim zwiąże).
Przygotowaną masę układa się na powierzchni chropowatego i zwilżonego podkładu
betonowego między listwami o grubości równej grubości posadzki, tj. 1,5 cm. Przy ścianie
układa się również listwy oddzielające.
Pola posadzki lastrykowej większe niż 4 m2 (przy największym boku 2,5 m) powinny być
zbrojone siatką stalową. Rozłożoną między listwami masę ugniata się walcem lub ubija ręcznie.
W toku wykonywania tych czynności należy kontrolować równość powierzchni posadzki.
Następnie w trakcie rozpoczętego procesu wiązania cementu w mieszance lastriko należy
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przystąpić do płukania wierzchniej warstwy okładziny przy pomocy pędzla lub szczotki do
momentu ukazania się czystej powierzchni wypełniającego mieszankę grysu kamiennego.
6.2.

Dokładność wykonania, tolerancje

- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów
większych niż 2mm,
- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą,
- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny
poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

6.3.

Pozostałe wymagania

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót
(cieplnych, wilgotnościowych).
- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
6.4.

Wymogi szczegółowe

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności
wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami OST.
W szczególności obejmują:
- badanie dostaw materiałów,
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
- ocenę estetyki wykonanych Robót.
- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego
- dokładność i staranność wykonania
- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw
6.5.

Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji. Każda partia materiałów
dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca
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zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu
powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem
wymaganej szorstkości,
- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- metrowej łaty i
poziomnicy;
- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z
dokumentacją projektową i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej
oraz innych robót „zanikających".
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru

Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.
7.2.

Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robót wykonania okładzin z lastriko płukanego.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Odbiór materiałów i robót

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on
zbadany laboratoryjnie.
8.2.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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8.3.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
8.4.

Odbiór powinien obejmować:
-

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę
wzrokową,
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową,
sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych;
badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i
pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą
szczelinomierza lub suwmiarki.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne zasady płatności

Ogólne zasady płatności podano w OST.
9.2.
Składniki ceny
Cena Robót obejmuje:
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
- dostawę materiałów
- badania na budowie i laboratoryjne
- dostawę materiałów
- przygotowanie podłoża
- ułożenie okładziny
- roboty pomocnicze.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-EN 206-1: 2003 Beton zwykły.
EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-B-06710:1996P Kruszywa mineralne -- Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i
suchych mieszanek do tynków szlachetnych
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 197-1: 2012 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
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ST – 09 MALOWANIE
CPV 45442110-1
1.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru powłok malarskich zewnętrznych i wewnętrznych związanych z remontem
UP Włodawa 1.
1.2.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu.
1.3.

Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- przygotowanie podłoża – czapki kominowe, ściany, konstrukcje stalowe (czyszczenie,
odtłuszczanie)
- malowanie i gruntowanie powierzchni betonowych
- malowanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych
- malowanie powierzchni metalowych (balustrady , rury, ościeżnice)
- malowanie stolarki drzwiowej
- roboty zabezpieczające np. osłony z folii malarskich.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem powłok
malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
kosztorysami, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją
umowy.
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2.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
2.1.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.
2.2 Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez
grudek i zanieczyszczeń.
2.3.

Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
– wodę – do farb wapiennych,
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.

Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

81

Remont Urzędu Pocztowego Włodawa 1
2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i wilgotnych (kuchnia, łazienka, pomieszczenia
piwniczne). Cechy produktu:
- odporny na wilgoć
- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych
- duża siła krycia
- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian
- odporna na zmywanie
Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w
pomieszczeniach szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych.
2.5.5. Farba chlorokauczukowa :
 przeciwrdzewna do gruntowania PN-C-81910: 2002; rodzaj I A Przeznaczenie do
pierwszego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych pod emalie
chlorokauczukowe
 emalia chlorokauczukowa wg PN-C-81608: 1998; rodzaj I, przeznaczona do malowania
powierzchni urządzeń i konstrukcji metalowych lub żeliwnych,
2.6.

Środki gruntujące

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie
powłoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.
2.7.

Folia malarska

Folia polietylenowa bud. osłonowa, gr.0,12-0,20mm.
3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. Sprzęt malarski: pędzle, wałki,
taśma malarska.
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4.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.
5.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Stare powłoki malarskie usunąć i zmyć wodą z dodatkiem środka dezynfekującego dostępnego
na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyścić za pomocą
szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spękania uzupełnić odpowiednią zaprawą.
Następnie ponownie zabezpieczyć podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię
malować dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do
wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być
wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Przed użyciem farbę dokładnie
wymieszać. W razie potrzeby rozcieńcz woda pitną w ilości max. 5% obj. – farby akrylowe.
Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi.
Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci
handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą. Farby nanosić zgodnie z
wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy,
grubości i faktury powłok.
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez
3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i ścianach.
Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki malować po 3-4
tygodniach od ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.
5.1.

Przygotowanie podłoży

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez
wypełnienie ubytków. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
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5.2.

Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania
powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się
odpowiednie farby podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką
epoksydową.
5.3.

Wykonywania powłok malarskich

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i
odprysków
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków
myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych
odcieniach.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i
uszkodzeń,
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej
powierzchni,
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- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy,
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień,
zacieków i rys,
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie
malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą,
- końcowy efekt prac malarskich.
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni.
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.
6.1.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2.

Roboty malarskie

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi
normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
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7.2.

Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie
kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w
naturze.
7.3.

Malowanie ścian i sufitów

Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy się
od wierzchu podłogi do spodu sufitu.
7.4.

Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami

Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli ściany są
gładkie, powierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni malowanych sufitów.
7.5. Malowanie nadproży
Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie
potrąca się otworów do 3m, 2. jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się
powierzchnię otworów, mierzoną w świetle ościeżnic lub muru, (jeżeli otwory nie posiadają
ościeżnic).Nie potrąca się jednak otworów i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory
ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowaną ościeży.
8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1.

Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2.

Odbiór robót malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
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producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o
dobrej, jakości wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
8.2.6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą
płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- dostawę materiałów,
- przygotowanie podłoży,
- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni
ścian i sufitów,
- usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe,
- badania na budowie i laboratoryjne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa
się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
10.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.
Terminy ogólne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

87

Remont Urzędu Pocztowego Włodawa 1
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym
usunięciu wcześniej nałożonych powłok
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ST – 10 RUSZTOWANIA
CPV 45262120-8 45262110-5

1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z montażem i
demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac elewacyjnych przewidzianych w
ramach planowanego remontu.
1.2.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robót remontu wymienionego w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą
czynności umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do
realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej realizacji.
1.3.

Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- montaż rusztowań,
- demontaż rusztowań,
1.4.

Określenie podstawowe

Określenie podstawowe użyte w niniejszej ST materiały posiadają odpowiednie dokumenty
dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
1.6.

Szczególne wymagania dotyczące robót

Badania i odbiór rusztowań.
Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu
robot montażowych w całości lub jego części niezbędne do prowadzenia robót. Badanie
powinno obejmować sprawdzenie:

wymagań ogólnych,

stanu podłoża,

posadowienia rusztowań,

wykonania złączy i stężeń,
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zakotwień,

pomostów roboczych i zabezpieczających,

urządzeń komunikacyjnych i transportowych,

urządzeń piorunochronnych,
Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej na rusztowanie z rur
stalowych. Rusztowanie należy uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały pozytywny
wynik. Montaż rusztowań:

rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m,

szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m,

wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu
pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej,

dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być
większe niż 15 mm przy wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy
rusztowaniach wyższych niż 10m,

odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej
rusztowania nie może być większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania a
ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż
10 mm.
1.7.

Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca dostarczy:
1) Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że
dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po
sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami.,
2) Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania,
3) Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji
rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny
rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu
i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać:
- nazwę producenta z danymi adresowymi,
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne),
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań
na typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat :
 dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych,
 dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności
wykonania projektu,
 dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym
eksploatacja rusztowań jest możliwa,
 sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego
(wciągarki),

90

Remont Urzędu Pocztowego Włodawa 1







informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia
warunki montażu i demontażu rusztowania,
schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania
w przypadku montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów,
które należą do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,
wzór protokółu odbioru,
wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu
rusztowania, certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności
wyrobu pod względem bezpieczeństwa), określający zgodność danego
rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacją rusztowania,
oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów,
stateczności
rusztowania,
urządzenia
piorunochronne,
urządzenia
ostrzegawcze, urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i
przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda
pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu
oraz eksploatacji rusztowań.

2. MATERIAŁY
2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
2.2.

Materiały

Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne.
3. SPRZĘT
3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
3.2.

Sprzęt do wykonania robót

Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania
stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów
przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i
właściwości przewożonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
5.2.

Wykonanie montażu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub
rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem
systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań
systemowych, których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją
montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i
poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas
montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem
Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest
ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane
daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła
zagrożenia.
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6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Kontroli będzie podlegać:
- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie,
- sposób posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem
dopuszczalnych odchyłek,
- stężenia rusztowań,
- sposób zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urządzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia całego rusztowania.
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót
i wykonywanych elementów.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót

Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar
dołączony do dokumentacji przedmiarowej.
7.2.

Jednostki obmiarowe

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na
płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy)
rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od
składu brygady roboczej.
8.

ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory
rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy,
sprawdzając:
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone ,
- czy jest prawidłowo zakotwione,
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste,
nie śliskie, stabilne),
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- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać
kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji
rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robót
następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, po
zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
1.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
3. Ustawa o systemie oceny zgodności .
4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony
Indywidualnej.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej.
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania
i eksploatacja.
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nośnych wykonywanych z rur stalowych.
11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy.
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.
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ST - 11 BUDOWA OGRODZENIA
CPV 45342000-6
WSTĘP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji zadania pod nazwą Remont UP Włodawa 1.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem montażu ogrodzenia systemowego na bazie paneli stalowych.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt 1.8.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt 1.7
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt 2
Ogrodzenie
Przewidziano wykonanie ogrodzenia systemowego o łącznej wysokości ponad 180 cm nad
poziomem terenu. System składa się z gotowych paneli stalowych osadzonych na stalowych
słupkach z profila zamkniętego, zakotwionych w prefabrykowanych elementach betonowych,
stanowiących fundament.
Słupki.
Słupki ogrodzeniowe wykonane z profila zamkniętego min. 60mmx40mmx2mm, cynkowanego
ogniowo, malowanego proszkowo w kolorze RAL ogrodzenia, dł. całkowita 2000 mm.
Dodatkowo, do słupków w miejscu betonowania ich w fundamencie należy przyspawać po 2
odgięte pręty o śr. 12 mm.
Rozstaw osiowy słupków max. 2,60 m (+ - 0,1m).
W celu zabezpieczenia słupków przed działaniem czynników atmosferycznych, na wszystkich
zabudowanych słupkach należy umieścić kapturek z mrozoodpornego i termoplastycznego
tworzywa sztucznego w kolorze powłoki lakierniczej słupka.
Słupki osadzone w stopach fundamentowych o wym. 30x30 i głębokości min. 100 cm p.p.t. ,
wykonanych z betonu klasy C15/20. Nad gruntem słupki osadzone w podmurówce betonowej,
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systemowej, składającej się z betonowych łączników, osadzonych na betonowej stopie
fundamentowej, połączonych jednostronnie płycinowymi prefabrykowanymi deskami z
betonu.
Panele
Panele bez przetłoczeń – proste. Łączna wysokość ogrodzenia powinna wynosić min. 180 cm.
Ogrodzenie z paneli zgrzewanych o wysokości panela min. 150 cm i długości 250 cm. Panele o
oczkach w rozstawie osiowym max. 50mm x 200mm, wykonane z drutu (poziome pręty w
rozstawie max. 200 mm o średnicy min 6 mm po obu stronach prętów pionowych; pionowe w
rozstawie max. 50 mm o śr. min.5 mm). Panel zabezpieczony antykorozyjnie powłoką cynkową
przez cynkowanie ogniowe oraz dodatkowo zabezpieczony powłoką z lakieru proszkowego w
kolorze RAL 7035.
Przęsła zamocowane na uchwyty i śruby zgodnie z systemem ogrodzenia.
Fundamenty
Nad powierzchnią terenu fundamenty systemowe z gotowych, prefabrykowanych elementów
betonowych o wysokości min. 30 cm, wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy C25/30.
Fundament składa się z elementów łączących: początkowych, środkowych i narożnych. Między
łącznikami zamontować deskę żelbetową, jednostronnie płycinową o wymiarach 248x25x6 cm.
Elementy łączące osadzone na stopie fundamentowej, wykonanej z betonu klasy C15/20, o
wymiarach 30x30cm i głębokości min. 100 cm p.p.t.
Elementy montażowe i wykończeniowe
Montażu paneli do słupów należy dokonać za pomocą obejm systemowych spełniających n.w.
wymagania: stosować obejmy początkowo-końcowe, przelotowe i narożne; obejmy skręcać z
panelami za pomocą ocynkowanych śrub i nakrętek M8, z możliwością zastosowania nakrętek
samozrywalnych; należy zastosować po cztery obejmy na słupek; obejmy cynkowane i
malowane proszkowo w kolorze słupków i paneli.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt.3.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki
powinny mieć wymiary nie mniejsze niż 30x30 cm i głębokość min. 100 cm.
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod
słupki narożne, bramowe i na załamaniach, a następnie dokonać podziału odcinków prostych
na mniejsze odległości.
Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki
dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem C15/20.
Montaż ogrodzenia panelowego
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń.
5.4. Montaż fundamentu
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń. Ustawić
ogrodzenie zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzenia, zwracając szczególną uwagę na
rozstaw między słupkami. Uwzględnić miejsce potrzebne na zabudowanie podmurówki w
zależności od jej wysokości. Wymiar między górną krawędzią fundamentu słupka a dolną
krawędzią ogrodzenia jest sumą wysokości zastosowanego łącznika, spoiny łączącej łącznik z
fundamentem oraz przerwy między górną krawędzią podmurówki a dolną krawędzią przęsła
ogrodzenia, które powinno wynosić od 3 do 5 cm. Montaż podmurówki rozpoczynamy od
ustawienia łącznika narożnego lub końcowego. Wszystkie łączniki ustawiamy na fundamencie
słupka regulując wysokość łącznika do wysokości 3-5 cm od dolnej krawędzi przęsła
ogrodzenia. Łącznik musi być zespolony z fundamentem zaprawą cementową lub klejem
mrozoodpornym. Przy ewentualnych różnicach w wysokościach stosujemy podstawę łącznika.
Po osadzeniu pierwszego łącznika zakładamy deskę betonową stabilizując ją kolejnym
łącznikiem, analogicznie uzupełniamy całe ogrodzenie. Deski ustawiamy na zagęszczonej
podsypce piaskowej. Po zakończeniu montażu podmurówki spoiny między łącznikiem a deską
możemy wypełnić zaprawą mrozoodporną lub pozostawić je puste jako dylatacje. Przy
wystąpieniu różnic poziomowych w terenie stosujemy deski i łączniki o różnych wysokościach.
W razie potrzeby skrócenia lub ułożenia desek pod kątem, można je docinać za pomocą piły z
tarczą diamentową do elementów żelbetowych.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
Ogrodzenie
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada
świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń.
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
- prawidłowość wykonania dołów pod słupki
- poprawność ustawienia słupków
- prawidłowość montażu paneli, wysokości ogrodzenia
- rozstaw słupków i ich zabetonowanie.
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Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną
przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują
odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 8.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST- 00.00 „Wymagania ogólne" pkt
9.
PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły.
PN-B-06251: 1963 Roboty betonowe i żelbetowe – Wytyczne wykonania
PN-EN 12839:2012 Prefabrykaty betonowe -- Elementy ogrodzeń
PN-H 93215:1969 Stal walcowana—Pręty kwadratowe żebrowane do zbrojenia betonu
PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą
zanurzeniową—Wymagania i metody badań
PN-EN 10223-7:2013-05 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia -- Część 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia
Wytyczne producentów, instrukcje montażu.
Aprobaty i certyfikaty poszczególnych produktów

98

Remont Urzędu Pocztowego Włodawa 1

ST-12

ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY BETONU
CPV 45262330-3

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z naprawą powierzchni betonu czapek kominowych i
ekranów żelbetowych dachu w budynku UP Włodawa 1.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogowych obiektach
inżynierskich.
1.3. Zakres robót objętych OST
Niniejsza specyfikacja dotyczy napraw uszkodzeń betonu, które mają charakter
uszkodzeń powierzchniowych, tj. sięgających miejscowo na głębokość do 10 cm, za pomocą
zapraw typu PCC. Naprawy powierzchniowe wg niniejszej ST obejmują zarówno elementy
nośne jak i nienośne, ale bez ingerencji w ich pracę statyczną.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. PCC (Polymer Cement Concrete) – zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym.
1.4.2. Atest – wykaz parametrów technicznych produktu gwarantowanych w ramach kontroli
wewnętrznej producenta. Zawiera on wyniki badań kontroli wewnętrznej producenta.
1.4.3. Temperatura punktu rosy – temperatura, w której na powierzchni elementu pojawiają
się kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku
wypromieniowania ciepła przez podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza
na chłodniejsze podłoże.
1.4.4. Warstwa sczepna – warstwa zwiększająca przyczepność materiału naprawczego do
podłoża betonowego.
1.4.5. Zaprawa naprawcza – potoczna nazwa zaprawy przeznaczonej do uzupełniania ubytków
w betonie.
1.4.6. Zaprawa niskoskurczowa – zaprawa o skurczu nie większym niż 2 ‰.
1.4.7. Powłoka antykorozyjna zbrojenia – warstwa wykonana z modyfikowanej żywicami
zaprawy cementowej, służąca do ochrony zbrojenia przed korozją i zwiększenia przyczepności
do stali materiału wypełniającego ubytek.
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
OST.
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Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca.
Przed przystąpieniem do wbudowania materiałów Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia dla każdej dostawy deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności materiału z
Polską Normą lub w przypadku jej braku z aprobatą techniczną.
2.2.
Ogólne wymagania dla materiałów stosowanych do napraw powierzchni betonowych
Materiały do naprawy betonu powinny być dobrane pod kątem kompatybilności
betonu naprawianego i materiału naprawczego oraz wzajemnej kompatybilności różnych
materiałów naprawczych. Z tego względu zaleca się stosowanie materiałów naprawczych
należących do jednego systemu zawierającego, w zależności od zakresu robót, materiał do
wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej, warstwę sczepną, zaprawę
naprawczą oraz warstwę szpachlową.
Do naprawy ubytków za pomocą niskoskurczowych zapraw typu PCC należy stosować
materiały konfekcjonowane, tzn. wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane
jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie. W przypadku stosowania płynów zarobowych
opartych na koncentratach, przygotowanie płynu zarobowego powinno również przebiegać
poza obiektem.
2.3. Materiał do ochrony antykorozyjnej zbrojenia i warstwy sczepnej
Zaleca się stosowanie środka, który jednocześnie spełnia rolę zabezpieczenia
antykorozyjnego zbrojenia i warstwy sczepnej. Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje
inaczej, można stosować materiał jednoskładnikowy na bazie cementu modyfikowanego
polimerem, spełniający wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Właściwości środka antykorozyjnego i warstwy sczepnej
Lp. Właściwości
Jednostka Wymagania Metoda badania
wg
1
Wytrzymałość na
odrywanie
MPa
Procedura IBDiM
 2,0
- wartość średnia
MPa
PB-TM-X1[15]
 1,5
- wartość pojedynczego
odczytu
2
Przyczepność do zbrojenia
Procedura IBDiM
- wartość średnia
MPa
IBDiM-TWm 2,0
- wartość pojedynczego
MPa
18/97[16]
 1,5
odczytu
2.4. Stal
Stal do naprawy skorodowanego zbrojenia powinna spełniać wymagania podane w
OST. Klasa i gatunek stali powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
2.5.
Wymagania dla zapraw niskoskurczowych typu PCC (o spoiwie polimerowocementowym)
Należy stosować jednokomponentową drobnoziarnistą zaprawę naprawczą typu PCC
(na bazie cementu, modyfikowaną polimerami). Zaprawa powinna mieć przeznaczenie do
napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych, powinna nadawać się do nanoszenia w pozycji
sufitowej i do wypełniania nieregularnych rozkuć. Powinna również nadawać się do napraw
dynamicznie obciążonych elementów konstrukcji mostowych.
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Jeżeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewidują inaczej, można stosować zaprawę, która
po stwardnieniu spełnia wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla stwardniałej zaprawy PCC
Lp. Właściwości
Jedno Wyma-stka
gania
1
Wytrzymałość na zginanie po MPa
≥ 9,0
28 dniach
2
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
≥ 45,0
po 28 dniach
3
Wytrzymałość na odrywanie:
- wartość średnia
MPa
≥ 2,0
- wartość pojedynczego
MPa
≥ 1,5
wyniku
4
Współczynnik liniowej
< 15x10rozszerzalności cieplnej
K-1
6

Metoda badania wg
PN-EN
196-1:2006 [5]
PN-EN
196-1:2006 [5]
Procedura IBDiM PBTM-X1[15] lub
PN-EN 1542:2000 [6]
Procedura IBDiM SO-1
[17] lub
PN-EN 1770:2000 [7]
Procedura IBDiM SO-2
[18]
Procedura IBDiM TWm31/97[19] lub
PN-EN 12617-4:2004
[8]
Procedura IBDiM TWm31/97 [19] lub
PN-EN 12617-4:2004
[8]

5

Dynamiczny moduł
sprężystości

GPa

od 25
do 40

6

Skurcz w okresie 190 dni

‰

≤ 1,2

7

Pęcznienie w okresie 190
dni

‰

≤ 0,3

8

Mrozoodporność badana w
wo-dzie i roztworze soli (2%
NaCl):
- ubytek masy
- wytrzymałość na zginanie
- wytrzymałość na ściskanie
- wytrzymałość na odrywanie
Stopień
wodoprzepuszczalności

%
MPa
MPa
MPa

F150
≤5
≥ 7,0
≥ 35
≥ 1,6

Procedura IBDiM
PBTM-1/12 [20] i
Procedura IBDiM SO-3
[21]

-

W8

PN-B-06250:1988 [9]

9

Grubość nakładanej warstwy zaprawy PCC nie może być mniejsza niż 3-krotna grubość ziaren
najgrubszej frakcji kruszywa, ale nie mniejsza niż 1 cm oraz powinna zawierać się w granicach
grubości podanych przez producenta. Maksymalne uziarnienie kruszywa nie może być większe
niż 1/3 planowanej grubości warstwy zaprawy i powinno być mniejsze niż 8 mm.
2.6. Wymagania dla zaprawy do szpachlowania naprawionych ubytków (warstwy
wyrównawczej)
Należy stosować jednoskładnikową zaprawę cementową o uziarnieniu do 0,5 mm
modyfikowaną polimerami. Zaprawa powinna mieć przeznaczenie do napraw konstrukcji
betonowych i żelbetowych, powinna nadawać się do nanoszenia w pozycji sufitowej i do
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wyrównywania powierzchni betonowych, szpachlowania i uszczelniania powierzchni przez
zamykanie porów, rys i raków. Jeżeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewidują inaczej
można stosować zaprawę, która po stwardnieniu spełnia wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla stwardniałej zaprawy szpachlowej
Lp. Właściwości
Jednostka Wymagania Metoda badania
wg
1
Wytrzymałość na zginanie MPa
≥ 6,0
PN-EN 196-1:2006
po 28 dniach
[5]
2
Wytrzymałość na ściskanie MPa
≥ 30,0
PN-EN 196-1:2006
po 28 dniach
[5]
3
Wytrzymałość na
Procedura IBDiM
odrywanie:
MPa
≥ 2,0
PB-TM-X1 [15] lub
- wartość średnia
MPa
≥ 1,5
PN-EN 1542:2000
- wartość pojedynczego
[6]
wyniku
Procedura IBDiM
4
‰
≤ 1,2
TWm-31/97 [19]
Skurcz w okresie 190 dni
lub PN-EN 126174:2004 [8]
5
Mrozoodporność badana
w wodzie i roztworze soli
F150
Procedura IBDiM
(2% NaCl):
PBTM-1/12 [20] i
- ubytek masy
%
≤5
Procedura IBDiM
- wytrzymałość na zginanie MPa
≥ 7,0
SO-3 [21]
- wytrzymałość na
MPa
≥ 20
ściskanie
MPa
≥1,6
- wytrzymałość na
odrywanie
6

Stopień
wodoprzepuszczalności

-

W8

PN-B-06250:1988
[9]

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, zgodnie z
przyjętą technologią i kartami technicznymi materiałów oraz konieczny, podstawowy sprzęt
laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
3.2.1. Sprzęt do usuwania skorodowanego betonu i czyszczenia powierzchni betonowej
W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdować się sprzęt do przygotowania
powierzchni betonowej, np.:
- młotki,
- piły do betonu,
- szczotki stalowe ręczne i obrotowe,
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szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek obrotowych,
aparatura do czyszczenia strumieniowo-ściernego (piaskownica, sprężarka w
wydajności 10 m3/h),
- odkurzacz,
- sprężarka śrubowa.
3.2.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich
Do wykonania robót zbrojarskich należy stosować sprzęt wg OST .
3.2.3. Sprzęt do nakładania warstwy sczepnej i środka antykorozyjnego
Środek antykorozyjny i warstwę sczepną można nakładać średniej twardości szczotką,
pędzlem lub natryskiem. Do przygotowania środka należy stosować mieszadło wolnoobrotowe
(max. 500 obr./min).
3.2.4. Sprzęt do nakładania zaprawy PCC
Do przygotowania zaprawy należy stosować mieszadło wolnoobrotowe (max. 500
obr./min).
Zaprawę należy nakładać przy użyciu narzędzi zalecanych przez producenta.
3.2.5. Sprzęt do nakładania szpachlówki
Do nakładania szpachlówki Wykonawca powinien dysponować
narzędziami
tynkarskimi.
3.2.6. Sprzęt laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonania prac
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, i
posiadać do dyspozycji:
- wilgotnościomierz,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego.
Wykonawca powinien też dysponować sprzętem laboratoryjnym do wykonania badań
wytrzymałości podłoża oraz jakości powłok (przyczepności, grubości) wg odpowiednich norm
przedmiotowych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Materiały należy transportować i przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta podanymi
w kartach technicznych materiałów. Jeżeli producent nie podaje inaczej, materiały należy
transportować i przechowywać zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej.
4.2. Transport i przechowywanie materiału do wykonania warstwy sczepnej i środka
antykorozyjnego
Materiał powinien być pakowany, transportowany i przechowywany w oryginalnych
opakowaniach producenta (plastikowych pojemnikach lub workach papierowych). Na każdym
opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane:
nazwę i adres producenta,
nazwę wyrobu,
masę netto,
datę produkcji i okres przydatności do stosowania,
warunki przechowywania,
ogólne zasady stosowania,
nr PN lub aprobaty technicznej.
Materiał należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, zabezpieczonych
przed działaniem mrozu. Okres przydatności dostosowania materiałów przechowywanych w
-
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oryginalnie zapakowanych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C
wynosi zwykle ok. 12 miesięcy od daty produkcji.
Materiał należy przewozić krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią.
4.3. Transport stali
Transport stali do naprawy skorodowanych prętów powinien odbywać się wg zasad
podanych w OST.
4.4. Transport i przechowywanie zapraw naprawczych
Zaprawy do napraw betonu należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych,
suchych, zabezpieczonych przed działaniem mrozu, w temperaturach od +5°C do +25°C. Okres
przydatności do stosowania materiałów przechowywanych w oryginalnie zapakowanych
nieuszkodzonych opakowaniach wynosi zwykle od 9 do 12 miesięcy.
Zaprawy należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta krytymi środkami
transportu, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocią i mrozem.
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca następujące dane:
nazwę i adres producenta,
nazwę wyrobu,
masę netto,
datę produkcji i okres przydatności do stosowania,
warunki przechowywania,
ogólne zasady stosowania,
nr PN lub aprobaty technicznej,
nr i datę deklaracji zgodności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymagania ogólne”.
Wykonanie naprawy powierzchni betonowej za pomocą zapraw PCC wraz z przygotowaniem
powierzchni do naprawy należy wykonywać zgodnie z „Zaleceniami do wykonywania oraz
odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”.
Zaprawami niskoskurczowymi można uzupełniać ubytki na głębokość 2 10 cm w kilku
warstwach. W niektórych zestawach materiałów między warstwami zaprawy naprawczej
stosuje się warstwę sczepną. Jednorazowa maksymalna grubość warstwy powinna być zgodna
z zaleceniami producenta materiałów.
5.2. Diagnostyka konstrukcji
Przed przystąpieniem do wykonania naprawy należy wykonać analizę stanu
technicznego konstrukcji określającą rodzaj i zakres uszkodzeń oraz przyczynę ich powstania.
Analiza powinna obejmować:
a) oszacowanie rozmiaru uszkodzeń zawierające:
analizę istniejącej konstrukcji
określenie rozmiaru uszkodzeń wg rodzaju, zakresów i położenia miejsc uszkodzonych;
rodzaje uszkodzeń, które powinny być brane pod uwagę to przede wszystkim:
obsypujące się powierzchnie,
wykwity soli i wyługiwanego z betonu wodorotlenku wapniowego,
ślady rdzy na powierzchni betonu,

104

Remont Urzędu Pocztowego Włodawa 1
odpryski betonu, spękane krawędzie,
zarysowania,
odsłonięcie prętów zbrojeniowych,
analizę czynników zewnętrznych (oddziaływanie mechaniczne, chemiczne, warunki
cieplno-wilgotnościowe i inne wpływy środowiska)
ustalenie przyczyn powstania uszkodzeń,
rozpatrzenie wpływu ewentualnych odstępstw od projektu w trakcie wykonywania i
eksploatacji obiektu,
wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej (dokumentacji fotograficznej, rysunkowej),
określenie ilościowe zakresu uszkodzeń,
b) stadium szczegółowe, zawierające:
oględziny i badania poszczególnych zniszczeń i uszkodzeń (zwietrzeliny, wykwity,
odbarwienia, odpryski otuliny, rysy, zanieczyszczenia itp),
wykonanie inwentaryzacji uszkodzeń z pokazaniem ich lokalizacji i naniesieniem
numeracji,
badania obiektu „in-situ”, w szczególności:
- głębokość karbonatyzacji,
- wytrzymałość betonu na ściskanie,
- grubość otuliny zbrojenia,
- wytrzymałość betonu na rozciąganie metodą „pull-off”,
- pomiar stopnia skażenia, w tym ocena zawartości i rozkład chlorków i
siarczanów w przekroju
betonowym, za szkodliwe uważa się zawartości
chlorków w stosunku do masy cementu większe od:
0,4% dla elementów żelbetowych,
0,2% dla elementów z betonu sprężonego,
pomiar wilgotności, w tym miejsc dotkniętych korozją,
pomiar szerokości rozwarcia rys.
Badania te powinny być wykonane zarówno na powierzchniach wizualnie nieuszkodzonych jak
i uszkodzonych, szczegółowe badania laboratoryjne pobranych na obiekcie próbek, a w
szczególności:
struktura kompozytu,
profil chlorkowy,
wilgotność i nasiąkliwość,
wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu,
odkształcalność termiczna, skurcz, wytrzymałość na ścieranie itp.
-

5.3. Projekt naprawy powierzchniowej betonu
Przed przystąpieniem do wykonania naprawy powierzchni betonu powinien być
wykonany projekt ochrony powierzchniowej betonu. Projekt powinien zawierać w
szczególności:
diagnostykę obiektu z inwentaryzacją opisową i rysunkowa uszkodzeń,
określenie wpływu środowiska zewnętrznego na degradację obiektu,
dobór rozwiązań materiałowych wraz z charakterystyką materiałów i podaniem
uzasadnień ich zastosowania,
opracowanie szczegółowych założeń technologicznych remontu z podaniem
przewidywanej ilości robót i zużycia materiałów podstawowych (m.in. sposób
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wykonania zbrojenia uzupełniającego, rodzaj zastosowanej iniekcji, określenie liczby i
lokalizacji wentyli iniekcyjnych
w przypadku stosowania zbrojenia przeciwskurczowego oraz zbrojenia sczepiającego –
ilość zbrojenia, jego średnicę, ilość i rodzaj łączników umożliwiających odpowiednie
zakotwienie w obu łączonych materiałach, głębokość i średnicę otworów dobranych do
stosowanych materiałów przeznaczonych do mocowania kotew należy określić na
podstawie obliczeń.
5.4. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy
5.4.1. Dokumenty dotyczące kwalifikacji personelu
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w stosunku do personelu Wykonawca
powinien dołączyć do oferty przetargowej.
5.4.2. Wymagania w stosunku do osób kierujących robotami:
uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w zakresie budownictwa ogólnego,
znajomość zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach oraz
technologii stosowania materiałów, udokumentowane ukończeniem szkolenia
w zakresie napraw oraz doświadczenie w wykonywaniu prac tego typu.
5.4.3. Wymagania w stosunku do brygadzistów:
znajomość technologii i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony
powierzchniowej betonu, ukończenia szkolenia w zakresie napraw oraz doświadczenie
w wykonywaniu prac tego typu.
5.4.4. Wymagania w stosunku do robotników:
znajomość zasad i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony betonu,
przeszkolenie na stanowisku pracy.
5.5. Wymagana dokumentacja robót
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Program
Zapewnienia Jakości (PZJ). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca i Inspektor dokonują
ustaleń technologicznych. Podczas robót na bieżąco, Wykonawca zobowiązany jest do
sporządzania dokumentacji wykonawczej, w której zamieszcza m.in.:
dane o obiekcie,
informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,
dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robót,
informacje o ilości wykonanych prac i zużytych materiałów,
wyniki wykonanych badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót.
Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do rozliczenia robót. Dokumentację tę Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć jako element dokumentacji budowy.
5.6. Zasady wykonywania robót
Niniejsza ST dotyczy zasad wykonywania napraw powierzchni betonowych za pomocą
zapraw typu PCC.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
roboty przygotowawcze,
przygotowanie podłoża betonowego i stali zbrojeniowej do nałożenia materiału
naprawczego,
nałożenie materiału naprawczego,
roboty wykończeniowe.
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5.7. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazań Inspektora:
zlokalizować obszary do naprawy,
ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
Do Wykonawcy należy również wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka
rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do
prowadzenia robót.
5.8. Pole referencyjne
Przed przystąpieniem do prac naprawczych na obiekcie Wykonawca, w obecności
przedstawiciela Inspektora przygotowuje pole referencyjne naprawy powierzchniowej betonu.
Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:
określenie wszystkich parametrów naprawy powierzchniowej betonu,
ocenę przydatności proponowanych materiałów, technologii,
ocenę efektów wykonania prac naprawczych.
Pole referencyjne może stanowić podstawę do oceny, czy wykonana na danym elemencie
naprawa powierzchniowa wykazuje założone właściwości, czy jest zgodna z wymaganiami
projektowymi i wymaganiami producenta materiałów.
Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiegać uzgodnionymi
materiałami i zgodnie z założoną technologią. Prace rozpoczynają się od przygotowania
podłoża i prętów zbrojenia przez wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia,
warstwy sczepnej, uzupełnienia ubytku, nałożenia szpachlówki a kończąc na ewentualnej
powłoce ochronnej.
Wszystkie uzgodnienia, wynikające z wykonania pola referencyjnego na każdym etapie robót,
powinny zostać zapisane w protokole wykonania naprawy powierzchniowej betonu a wyniki
badań załączone do dokumentacji budowy.
5.9. Przygotowanie podłoża
5.9.1. Warunki ogólne
Przed wykonaniem naprawy podłoże betonowe wymaga specjalnych przygotowań.
Właściwe oczyszczenie betonu ma decydujące znaczenie dla trwałości i jakości stosowanej
naprawy. Podłoże betonowe podlegające naprawie powinno być jednorodne, czyste, wolne od
mleczka cementowego, piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, a także oczyszczone z odstających
grudek związanego betonu, skorodowanych, luźnych części betonu, starych powłok
ochronnych i innych elementów pogarszających przyczepność. Odpowiednio przygotowane
powinno być również odsłonięte zbrojenie.
W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace:
usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszczeń (w tym również chemicznych) mogących mieć wpływ na połączenie
nakładanych materiałów z betonem lub na korozję betonu albo stali zbrojeniowej,
usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu,
odkucie otuliny betonowej skorodowanych prętów,
oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia
czystości,
oczyszczenie podłoża betonowego z pyłów i części luźnych oraz ewentualnie usunięcie
nadmiaru wody.
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Z przygotowania podłoża Wykonawca powinien przygotować protokół.
5.9.2. Sposoby przygotowania podłoża przed nakładaniem materiałów naprawczych
5.9.2.1. Odkuwanie betonu
Przed nałożeniem materiałów naprawczych (zapraw PCC) należy usunąć skorodowany
beton do tzw. „zdrowego betonu”, oczyścić i zabezpieczyć odkryte pręty zbrojeniowe, oczyścić
powierzchnię naprawianą z wszelkich zanieczyszczeń oraz wykonać roboty iniekcyjne.
Odkuwanie skorodowanego betonu powinno odbywać się pod nadzorem Inżyniera. W
przypadku konieczności odkucia betonu na znacznym obszarze, mogącym mieć wpływ na
statykę konstrukcji obiektu lub jej poszczególnych elementów, należy przerwać roboty i
powiadomić Inspektora celem skonsultowania się z projektantem robót naprawczych.
Głębokość i kształt skucia powinny być ustalone na podstawie badań, określających m.in.
głębokość karbonatyzacji, głębokość penetracji szkodliwych związków chemicznych, a także na
podstawie badań wytrzymałościowych, określających wytrzymałość betonu. W przypadku
degradacji betonu sięgającej znacznej głębokości, proces skuwania należy poprzedzić analizą
statyczno-wytrzymałościową, określającą czy skuwanie nie zagrozi bezpieczeństwu konstrukcji i
ewentualnie wykonać niezbędne prace zabezpieczające. Linie wyznaczające krawędzie odkuć
powinny być prostopadłe lub równoległe do osi naprawianego elementu. Krawędzie obszaru
naprawianego należy podkuć (naciąć liniowo) pod kątem prostym. Minimalna głębokość
podkucia wynosi 1 cm.
5.9.2.2. Czyszczenie podłoża betonowego
Czyszczenie podłoża betonowego polega na usunięciu części luźnych, pyłów, olejów,
mleczka cementowego i innych elementów obniżających przyczepność. Sposób oczyszczania
należy dostosować do przewidywanych do wbudowania materiałów naprawczych, zgodnie z
ich kartami technicznymi. Następnie oczyszczoną powierzchnię należy odpylić odkurzaczem
przemysłowym lub przez zdmuchnięcie pyłu sprężonym powietrzem (sprężarki śrubowe).
Miejsca zatłuszczone należy zmyć rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.
5.9.2.3. Przygotowanie zbrojenia
Jeżeli stwierdzono korozję zbrojenia, to powinno ono być odsłonięte w stopniu
umożliwiającym jego oczyszczenie i ewentualne wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
jego powierzchni. W przypadku stwierdzenia powierzchniowej korozji prętów zbrojenia (od
strony otuliny) beton należy rozkuć do ½ średnicy pręta zbrojeniowego. Gdy pręty zbrojeniowe
są skorodowane na całym obwodzie rozkucie powinno sięgać jeszcze około 2 cm poza pręt.
Odkryte zbrojenie należy oczyścić z rdzy obróbką strumieniowo-ścierną do stopnia czystości
wymaganego przez producenta materiałów naprawczych (zwykle do stopnia Sa ½ wg PN-EN
ISO 8501-1:2008.
W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju pręta zbrojeniowego należy wzmocnić
zbrojenie prętami uzupełniającymi lub odcinki zniszczone pręta usunąć i zastąpić nowymi.
Pręty stanowiące uzupełnienie należy oczyścić do stopnia czystości jak pręty zbrojenia
uzupełnianego. Łączenie prętów uzupełnianych z prętami uzupełniającymi należy wykonywać
zgodnie z PN-S-10042:1991.
Po oczyszczeniu pręty zbrojeniowe należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.
Przygotowanie środka antykorozyjnego do użycia musi być zgodne z zaleceniami producenta
podanymi w karcie technicznej. Zwykle odpowiednią ilość wody wlewa się do mieszarki
wolnoobrotowej i dodaje suchy składnik mieszając aż do uzyskania jednorodnej masy o
konsystencji śmietany (nie krócej niż 3 min.). Oczyszczone pręty zbrojeniowe należy pokryć
materiałem antykorozyjnym za pomocą szczotki, pędzla lub rozpylacza. Ilość i grubość warstw
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ochrony antykorozyjnej prętów oraz całość przebiegu procesu wbudowywania materiału musi
odpowiadać wymaganiom producenta podanym w kartach technicznych materiałów. Zwykle
należy zastosować dwie warstwy o grubości 0,5 mm każda. Odstęp pomiędzy nakładaniem
kolejnych warstw wynosi zwykle od 4 do 5 godz. w temperaturze +20°C. Kolejne warstwy
naprawy można nakładać po upływie czasu określonym przez producenta (zwykle od 4 do 5
godzin w temp. +20°C).
Z zabezpieczenia antykorozyjnego prętów zbrojeniowych Wykonawca sporządzi protokół.
5.9.2.4. Przygotowanie podłoża bezpośrednio przed nałożeniem zaprawy naprawczej
-nakładanie warstwy sczepnej i środka antykorozyjnego
Przygotowanie warstwy sczepnej i środka antykorozyjnego do użycia musi być zgodne z
zaleceniami producenta podanymi w karcie technicznej. Zwykle odpowiednią ilość wody wlewa
się do mieszarki wolnoobrotowej i dodaje suchy składnik mieszając w mieszadłem
wolnoobrotowym przez co najmniej 3 min., aż do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji
śmietany.
Oczyszczone pręty zbrojeniowe należy pokryć środkiem antykorozyjnym przy
pomocy średniej twardości szczotki, wałka lub rozpylacza. Ilość nakładanych warstw i odstęp
czasowy pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw powinny być zgodne z zaleceniami
producenta.
Przed wykonaniem warstwy sczepnej podłoże należy zwilżyć czystą wodą aż do nasycenia
(chyba, że producent podaje inaczej w karcie technicznej). Warstwę sczepną należy nakładać
szczotką, pędzlem lub natryskiem. Warstwa sczepna musi zostać dobrze wtarta w podłoże w
celu osiągnięcia dobrego związania z podłożem. Ilość i grubość warstw oraz całość przebiegu
procesu wbudowywania materiału musi odpowiadać wymaganiom producenta podanym w
kartach technicznych materiałów. Zwykle temperatura powietrza i podłoża w trakcie układania
warstwy powinna wynosić min. +5°C i max. +30°C. Następne warstwy naprawcze powinny być
układane na wilgotną warstwę sczepną metodą „mokre na mokre”, chyba że producent podaje
inaczej w karcie technicznej materiału.
Z wykonania warstwy sczepnej Wykonawca sporządzi protokół.
Jeżeli nie jest stosowana warstwa sczepna podłoże betonowe powinno być
przygotowane do nałożenia zaprawy naprawczej zgodnie z zaleceniem producenta. Zwykle
powinno być ono staranne nasączone wodą przez 3 dni poprzedzające betonowanie, aby
suchy stary beton nie odciągał wody ze świeżej mieszanki, a także aby w jak największym
stopniu zmniejszyć skurcz różnicowy między starym betonem a świeżą zaprawą. Bezpośrednio
przed nałożeniem zaprawy naprawczej nadmiar wody należy usunąć, aby powierzchnia była
matowo-wilgotna.
5.10. Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC
5.10.1. Warunki atmosferyczne
Jeżeli producent w karcie technicznej nie podaje inaczej, nakładanie zapraw
naprawczych należy wykonywać przy temperaturach powietrza i podłoża: min. +5°C i max.
+30°C. Podczas wykonywania prac naprawczych Wykonawca zobowiązany jest kontrolować
wilgotność podłoża oraz temperaturę powietrza i podłoża. Parametry te muszą odpowiadać
wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach lub aprobatach
technicznych. Pomiary warunków atmosferycznych należy wykonywać co 3÷4 godziny i przy
każdej odczuwalnej zmianie pogody. Wyniki pomiarów powinny zostać umieszczone w
protokołach wykonania warstwy sczepnej i naprawy ubytków betonowych.
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5.10.2 Przygotowanie materiałów
Przed przystąpieniem do przygotowania materiałów należy sprawdzić zgodność
materiału z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną, stan opakowań i termin
przydatności do stosowania. Wyniki kontroli jakości materiałów do napraw powinny zostać
zamieszczone w odpowiednich protokołach (patrz załączniki 3, 4, 5).
Jeżeli producent materiału nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materiały należy
przygotować do aplikacji wlewając odpowiednią ilość wody do czystego naczynia, a następnie
podczas mieszania, dodając suchą zaprawę. Aby ograniczyć napowietrzanie należy stosować
wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne, mieszając nie krócej niż 3 minuty. Bezpośrednio
przed zastosowaniem, materiał powinien stanowić jednorodną mieszaninę, bez widocznych
smug i pęcherzyków powietrza.
5.11. Nakładanie zaprawy naprawczej
5.11.1. Warunki ogólne
Roboty powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robót
należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez
producenta materiału. Zalecenia te zawarte są w kartach technicznych materiałów i
opracowane przez jego producenta. Każdy z materiałów naprawczych ma swoją specyfikę
stosowania i dla każdego materiału można określić nieco inne wymagania dotyczące warunków
pogodowych, warunków przygotowania i wilgotności podłoża oraz warunków wykonywania
kolejnych warstw. Ścisłe przestrzeganie zaleceń technologicznych producenta materiału ma
decydujący wpływ na trwałość wykonywanych napraw. Z wykonania robót Wykonawca
powinien sporządzić protokół.
5.11.2. Nakładanie zaprawy naprawczej
Jeżeli producent nie przewiduje inaczej, zaprawę naprawczą należy nanieść na podłoże
bezpośrednio po nałożeniu warstwy sczepnej, metodą „mokre na mokre”. W przypadku, gdy
warstwa sczepna nie jest stosowana, zwykle wymagane jest zwilżenie powierzchni betonowej
wodą i usunięcie jej nadmiaru, tak by powierzchnia podczas układania zaprawy była matowowilgotna.
Zaprawę należy nanosić techniką wskazaną przez producenta w karcie technicznej. Zwykle nie
stosuje się metod tynkarskich, materiał naprawczy należy nałożyć kielnią i ubytek „wykleić”
techniką „na wcisk” zaprawą, tak aby ją jak najsilniej dokleić do podłoża i zagęścić. Należy przy
tym unikać nanoszenia nadmiaru materiału poza krawędzie rozkucia. Zaprawę należy dobrze
zagęścić, unikając powstawania pustek. W sytuacji, gdy konieczne jest nałożenie kolejnej
warstwy zaprawy naprawczej należy odczekać okres czasu wymagany przez producenta
(zwykle 24 godziny) do momentu utwardzenia się warstwy poprzedniej, następnie nałożyć
warstwę sczepną i na świeżą warstwę sczepną nałożyć zaprawę naprawczą.
Jeżeli producent nie wymaga inaczej, powierzchni na której wykonano naprawę nie należy
wygładzać na mokro. Po wstępnym związaniu i częściowym stwardnieniu zaprawy (około 12
godzin) naprawianą powierzchnię należy delikatnie zatrzeć packą pokrytą gąbką, filcem lub
miękkim tworzywem syntetycznym. Nie wolno stosować siłowego zacierania „na ostro”.
Wykonaną naprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez przykrywanie
folią lub brezentem systematycznie zraszanymi wodą. Nie wolno wykonanej naprawy skrapiać
wodą i zagładzać do wypłynięcia mleczka cementowego, ani posypywać cementem.
Uzupełnienie drobnych ubytków i wyrównanie powierzchni po naprawie ubytków należy
wykonać warstwą wyrównawczą (zaprawą szpachlową) najwcześniej po 24 godzinach od
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zakończenia naprawy (chyba że producent podaje inaczej). Zwykle przed nałożeniem
szpachlówki podłoże należy lekko zwilżyć, tak aby było matowo-wilgotne. Szpachlówkę można
nakładać za pomocą packi stalowej, drewnianej lub kielni. Zwykle wymagane jest nałożenie
dwóch warstw. Pierwszą warstwę po ułożeniu należy lekko zatrzeć dla nadania jej szorstkości,
druga warstwa stanowi ostateczne pokrycie powierzchni. Nałożoną warstwę zaprawy
wyrównawczej należy wygładzić np. wilgotną gąbką, nie należy wygładzać zaprawy za pomocą
kielni stalowej ani plastikowej. Należy przestrzegać grubości warstw, które można nakładać
jednorazowo (zwykle około 3 mm). Jeżeli konieczne jest nałożenie grubszej warstwy zaprawę
wyrównawczą należy nakładać w kilku warstwach. Należy przestrzegać okresu czasu pomiędzy
nakładaniem kolejnych warstw zaprawy wyrównawczej (około 24 godzin) oraz pomiędzy
zaprawą wyrównawczą i powłoką ochronną (około 4 dni).
5.12. Pielęgnacja naprawy
Jeżeli producent nie podaje inaczej, bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z
wykonaniem naprawy powierzchni betonu należy chronić tę powierzchnię przed intensywnym
nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza
poniżej 5°C i przegrzaniem powyżej 25°C przez czas określony przez producenta materiału w
kartach technicznych.
5.13. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska
W czasie wykonywania robót należy chronić skórę i oczy przed zapyleniem. Należy
używać ubrań, okularów i rękawic ochronnych. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących
bezpieczeństwa pracy podanych przez producenta.
Materiał w stanie sypkim nie powinien dostać się do kanalizacji, gruntu ani wód gruntowych.
Należy zawsze doprowadzić do związania resztek materiału przy użyciu około 15-20% wody.
Materiał związany może być usuwany jak zwykły gruz betonowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z
wymaganiami niniejszej specyfikacji, ewentualnie wykonać własne badania właściwości
materiałów przeznaczonych do wykonania robót.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji.
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół wykonania naprawy
powierzchni betonowej, w którym podaje wszystkie niezbędne informacje o warunkach
atmosferycznych, stanie używanych materiałów, parametrach technologicznych wbudowania
materiałów, ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań wykonanych powłok.
6.3. Kontrola jakości materiałów
Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru
wewnętrznego. Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakości wbudowania odpowiada
Wykonawca.
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Akceptacja materiałów następuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich
braku, aprobat technicznych i sprawdzeniu ich na zgodność z wymaganiami specyfikacji
technicznej. Wykonawca przedstawi Inspektorowi certyfikat zgodności lub deklaracje
zgodności danej partii materiału z Polską Normą lub aprobatą techniczną, a także kartę
techniczną materiału. Na żądanie Inspektora Wykonawca przedstawi aktualne wyniki badań
materiałów wykonanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta.
Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić:
- nr produktu,
- stan opakowań materiału,
- warunki przechowywania materiału,
- datę produkcji i datę przydatności do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiałem Wykonawca powinien ocenić jego
wygląd.
Podczas przygotowywania materiałów do użycia należy sprawdzać zachowanie proporcji
mieszania składników i zachowania czasu mieszania składników. Należy też kontrolować
zachowanie czasu nakładania materiałów i odstępy czasowe pomiędzy układaniem kolejnych
warstw.
6.4. Kontrola przygotowania podłoża
Podłoże betonowe podlegające naprawie powinno być jednorodne, czyste, wolne od
mleczka cementowego, piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, a także oczyszczone z odstających
grudek związanego betonu, skorodowanych, luźnych części betonu, starych powłok
ochronnych i innych elementów pogarszających przyczepność.
Jeżeli producent materiału nie podaje inaczej w karcie technicznej stosowanego materiału,
przygotowane podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
- wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego w konstrukcjach nowo
zbudowanych obiektów (elementów) powinna być nie mniejsza niż wynikająca z
przyjętej klasy betonu, dla obiektów remontowanych powinna ≥ 25 MPa,
- wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidłowo
przygotowanego podłoża betonowego powinna wynosić:
wartość średnia
 1,5 MPa,
wartość minimalna
1,0 MPa.
Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 25
m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla
jednego obiektu.
Odkryte zbrojenie powinno być oczyszczone do stopnia czystości wymaganego przez
producenta materiałów naprawczych (zwykle do stopnia Sa ½ wg PN-EN ISO 8501-1:2008 i
pokryte środkiem antykorozyjnym.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi do akceptacji wyniki badań podłoża.
6.5. Kontrola wykonania prac naprawczych
Kontrola wykonania prac naprawczych obejmuje:
a) badanie wytrzymałości naprawy na odrywanie od podłoża,
b) sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych naprawianego elementu,
c) sprawdzenie grubości otuliny zbrojenia.
Ad a) Naprawione powierzchnie, po odpowiednim stwardnieniu zaprawy, Wykonawca
powinien zbadać w obecności Inspektora przez ostukiwanie. W przypadku złej przyczepności
naprawy do betonu występuje specyficzny dźwięk. Badanie wytrzymałości wykonanej naprawy
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na odrywanie od podłoża należy wykonać wg PN-EN 1542:2000. Należy wykonać co najmniej 1
pomiar na 25 m2 wykonanej naprawy, lecz nie mniej niż 5 dla elementu. Miejsca pomiarowe
wskazuje Inspektor. Wartość średnia ze wszystkich pomiarów nie powinna być mniejsza niż 1,5
MPa, minimalna wartość pojedynczego pomiaru nie powinna być mniejsza niż 1,0 MPa, przy
czym przełom musi przebiegać w betonie. Jeżeli wartość pojedynczego pomiaru jest mniejsza
niż 1,0 MPa wówczas należy wykonać dodatkowy pomiar obok, w miejscu również wskazanym
przez Inżyniera. W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spełni warunek minimalnej
wytrzymałości na odrywanie i równocześnie wartość średnia ze wszystkich pomiarów nie
będzie mniejsza niż 1,5 MPa, to można uznać, że warunek wytrzymałości na odrywanie został
spełniony. Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tej samej zaprawy,
która była stosowana do napraw, zachowując wymagania technologiczne odnośnie jej
stosowania. W czasie prac należy także dążyć do odtworzenia, w miejscu wykonywania
naprawy, charakteru istniejącej faktury.
Ad b) Sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych należy wykonać zgodnie z PN-S10040:1999.
Ad c) Po zakończeniu naprawy należy sprawdzić wykonaną otulinę zbrojenia w naprawianym
elemencie metodami nieniszczącymi, pod kątem zachowania wartości założonych w projekcie
naprawy. Z kontroli robót Wykonawca sporządzi protokół.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni betonu za pomocą
zapraw PCC.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały
wyniki pozytywne.
Odbiorowi robót podlegają:
- podłoże betonowe,
- zakres i kształt odkucia,
- naprawione i zabezpieczone zbrojenie,
- wykonana warstwa naprawy.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża do wykonania naprawy,
- przygotowanie zbrojenia
- oczyszczenie i nałożenie materiału antykorozyjnego,
- nałożenie warstwy sczepnej.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami OST „Wymagania ogólne”.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST„Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych
do wykonania robót,
- przygotowanie podłoża do nakładania powłoki,
- przygotowanie zbrojenia
oczyszczenie, ewentualne wzmocnienie i nałożenie materiału antykorozyjnego,
- nałożenie warstwy sczepnej,
- nałożenie zaprawy naprawczej,
- nałożenie warstwy wyrównawczej,
- pielęgnację naprawy,
- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych,
niezbędnych do wykonania robót,
- zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska,
- wykonanie badań,
- uporządkowanie miejsca robót.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych,
niezaliczane do robót tymczasowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
5. PN-EN 196-1:2006
6.

PN-EN 1542:2000

7.

PN-EN 1770:2000

8.

PN-EN 12617-4:2004

9.
10.

PN-B-06250:1988
PN-B-01807:1988

11.

PN-B-04500:1985

Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie
wytrzymałości
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności
przez odrywanie
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych.
Metody
badań.
Oznaczanie
współczynnika rozszerzalności cieplnej
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badań. Część4: Oznaczanie
skurczu i wydłużenia
Beton zwykły
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zasady
diagnostyki konstrukcji.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
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wytrzymałościowych
8501- Przygotowanie
podłoży
stalowych
przed
nakładaniem farb i podobnych produktów.
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1:
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej
nałożonych powłok
13. PN-S-10042:1991
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,
żelbetowe i sprężone. Projektowanie
14. PN-S-10040:1999
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,
żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania
. Inne dokumenty
15. Procedura IBDiM
Badanie przyczepności zaprawy do napraw
PB-TM-X1
betonu metodą „pull-off”
16. Procedura IBDiM
Badanie przyczepności do zbrojenia zapraw
TWm-18/97
modyfikowanych
17. Procedura IBDiM SO-1 Badanie współczynnika liniowej rozszerzalności
cieplnej dla zapraw modyfikowanych
18. Procedura IBDiM SO-2 Badanie dynamicznego modułu sprężystości dla
zapraw modyfikowanych
19. Procedura IBDiM
Badanie
skurczu
i
pęcznienia
zapraw
TWm-31/97
modyfikowanych
20. Procedura IBDiM
Badanie mrozoodporności zapraw budowlanych
PBTM-1/12
21. Procedura IBDiM SO-3 Badanie mrozoodporności zapraw budowlanych
Wytyczne badań właściwości ochronnych betonu względem zbrojenia w mostach. IBDiM,
informacje, instrukcje, zeszyt 39, Warszawa 1992
Zalecenia dotyczące oceny jakości beton „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów
mostowych. GDDP, Warszawa 1998
„Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu
w konstrukcjach mostowych”, IBDiM, Żmigród, 1998
12.

PN-EN
1:2008

ISO
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ST-13
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
CPV 45233220-7

ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW
45233222-1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie robót wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej, które zostaną
zrealizowane dla zadania: pn. „Remont UP Włodawa 1”.
Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wszystkich robót przewidzianych do wykonania przy w/w remoncie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót remontu
nawierzchni ujętych w pkt.1.3.
Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót
remontu nawierzchni i obejmują Roboty ujęte w dokumentacji projektowej dla zadania
pn. „Remont UP Włodawa 1”, której zestawienie zamieszczono w ST „Wymagania
Ogólne”.
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:


wykonanie remontu drogi wjazdowej na teren nieruchomości o szerokości 3,60 m, z
zastosowaniem kostki typu holland, bezfazowej



przełożenie istniejącej nawierzchni wzdłuż drogi wjazdowej oraz przy schodach w wejściu
do skrzydła południowego od strony północno-zachodniej,



wymiana nawierzchni placu pod wjazdem dla niepełnosprawnychw z zastosowaniem
kostki typu holland, bezfazowej w kolorze szarym,



wymiana nawierzchni tarasów na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w kolorze
szarym, z zastosowaniem kostki betonowej bezfazowej creativ – monokolor szary

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 00 "Wymagania ogólne".

116

Remont Urzędu Pocztowego Włodawa 1
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
postanowieniami Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inspektora. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.
MATERIAŁY I SKŁADOWANIE
Kostka brukowa betonowa
Kostka brukowa betonowa z betonu wibraprasowanego,BEZFAZOWA ( Holland; Creativ),
gatunek I, kolor według projektu (szary), grubość 8 i 6 cm, spełniająca wymagania PN-EN
1338:2005.
Kolor i kształt kostki zgodny z projektem, nasiąkliwość poniżej 5 %.
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste.
Właściwości:
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być
mniejsza niż 50 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie
powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10
kostek).


Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PNB-06250 i wynosić nie więcej niż 5%.



Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN 206-1
powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.



Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie
zwymaganiami PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania
próbek jest wystarczająca, jeżeli:




próbka nie wykazuje pęknięć,
strata masy nie przekracza 5%,
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
próbek nie



zamrażanych nie jest większe niż 20%.

Krawężniki, obrzeża betonowe
Krawężniki i obrzeża betonowe muszą odpowiadać normie PN-EN 1340: 2004
Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibraprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymałości “50", gatunek l, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z
właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5 % wg wykazu:
 krawężnik drogowy 100x15x30;20 cm,


obrzeże chodnikowe 75-100x8x30 cm.
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Podsypka cementowo - piaskowa
Na podsypkę cementowo - piaskową i piaskową należy stosować piasek gruby, odpowiadający
wymaganiom PN-B- 06712.
Podsypkę cementowo - piaskową 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 część) i piasku (4 części).
Należy ją przygotować w mieszarkach mechanicznych.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana.

Piasek gruboziarnisty
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinających powinien spełniać wymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
Pospółka
Pospółka na podbudowę powinna składem odpowiadać następującym przedziałom:
 Frakcja I – piasek średni: 1-2mm w ilości około 20%,


Frakcja II – piasek gruby: 2-4mm w ilości około 45%,



Frakcja III – drobny żwir: 4-16mm w ilości około 35%.

Żwir
Żwir - kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996.

SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechaniczne.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie. Ogólne
wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 Wymagania ogólne.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem.

WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne.
Zakres wykonywania robót
Nawierzchnie na drodze wjazdowej zaprojektowano wg następującej konstrukcji:
 kostka brukowa betonowa szara, bezfazowa grubości 8 cm,


podsypka cementowo - piaskowa grubości 4cm,
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podbudowa z betonu C12/15 grubości 15cm,



warstwa odcinająca z piasku grubości 10cm.

Nawierzchnie chodnika obok drogi wjazdowej zaprojektowano z kostki brukowej o
następujących warstwach:
 kostka brukowa betonowa, bezfazowa, szara, grubości 8cm,


podsypka cementowo - piaskowa grubości 4cm,



podbudowa z kruszywa łamanego grubości 15 cm.

Nawierzchnie pod podjazdem dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano z kostki brukowej
o następujących warstwach:
 kostka brukowa betonowa, bezfazowa, szara, grubości 6cm,


podsypka cementowo - piaskowa grubości 4cm,



warstwa odcinająca z piasku grubości 10cm.

Nawierzchnie tarasu i schodów na taras południowej oraz wschodniej części skrzydła
południowego budynku zaprojektowano z kostki brukowej o następujących warstwach:
 kostka brukowa betonowa, bezfazowa, w kształcie trapezu, szara, grubości 6cm i
szerokości 9 cm,


podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm,



podbudowa betonowa Rm 5 MPa gr 10 cm,



warstwa odsączająca z piasku grubości 10cm.

Krawężniki betonowe typu ulicznego 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem beton
C12/15.
Obrzeża betonowe 8x30x75-100 cm na ławie betonowej C12/15 (schody, nawierzchnia pod
podjazdem) podsypce cementowo-piaskowej.
Palisada betonowa 18x12 cm jako obudowa stopni wschodów wejsciowych na taras.

Wykonanie koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni dróg, placów i
chodników
Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z
wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża i
wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się
ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być
wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w
szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty
i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na oszerzeniach lub w przypadku robót o małym
zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład
w miejsce wskazane przez Inspektora.
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż +10cm i -5cm.
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z
normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności
nie mogą przekraczać 20mm.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm.
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w poprzednim punkcie powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości
co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne
podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is
= 1.00
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Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż podany
powyżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalna wartość Is dla ruchu mniejszego od ciężkiego:
 górna warstwa o grubości 20cm 1,00


na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02.
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu
podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20%
do +10%.
Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże i koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym
stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez
rozłożenie folii lub w inny sposób.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny
koszt.
Wykonanie warstwy z piasku gruboziarnistego
Przygotowanie podłoża
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie
ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych
specyfikacjach.
Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowana.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub
odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać
dwuwarstwowo.
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Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora
warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy
przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do
otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą,
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora,
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 . Stosunek wtórnego
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
Wykonanie podbudowy z pospółki
Wykonanie podbudowy z pospółki to zrzucanie z samochodu samowyładowczego przy
wysokości min. 1m. Następnie zagęszczenie warstw o grubości min.25cm, w stanie optymalnej
wilgotności, co jest warunkiem uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is>0,96.
Wykonanie chodników z kostki brukowej
Chodniki z kostki brukowej należy ułożyć zgodnie z rozwiązaniami ujętymi w projekcie.
Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3-4cm w proporcji 1:4. Podbudowy i warstwy podsypkowe
należy wykonać w sposób umożliwiający układanie kostki z wymaganą dokładnością, tzn. jako warstwę
wyrównawczą
Podsypka piaskowa będzie wykonana ręcznie.
Kostkę należy układać na tak przygotowanej podsypce w sposób określony przez Producenta w
instrukcji stosowania materiału. Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania
spoin, których szerokość określa się 2 ÷ 3 mm.
Spoiny należy wypełnić zasypką piaskową po ubiciu kostki. Warunki techniczne nawierzchni z
kostki określa norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019.
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Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla
wprasowania kostki w podsypkę. Następne trzy przejścia, podczas których piasek jest
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia spoin.
Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie
z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku I.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety opaski wynosi 0,5%.
Ułożenie krawężników i obrzeży betonowych
Krawężnik drogowy należy ułożyć na ławie betonowej (beton C12/15) z oporem wysokości 20 cm,
zgodny z PN-88/B-06250.
Obrzeże chodnikowe ułożyć na podsypce z piasku (kruszywo mineralni) zgodny z PN-B-11113:1996 lub na
ławie z betonu C 12/15.
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników i obrzeży, wykonać
należy na podstawie dokumentacji projektowej.
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawężniki i obrzeża
wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z “Katalogiem Powtarzalnych
Elementów Drogowych" i dokumentacją projektową oraz wymaganiami PN-S-02205:1998.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy C 12/15, we wcześniej przygotowanym korycie
gruntowym. Wykonanie ławy betonowej polega na wykonaniu odpowiednio ukształtowanego
deskowania oraz ułożeniu i odpowiednim zagęszczeniu mieszanki betonowej w deskowaniu.
Roboty związane z wbudowaniem krawężników winny być wykonane przy temperaturze otoczenia
nie niższej niż 5 °C. Wbudowania krawężnika należy dokonać zgodnie z “Katalogiem
Powtarzalnych Elementów Drogowych". Przy wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie
przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z
dokumentacją projektową. Dopuszczalne odstępstwa od dokumentacji projektowej, to ± l cm w
niwelecie krawężnika i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć woda.
Spoiny musza być wypełnione całkowicie na pełna głębokość.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”.
Po zakończeniu robót przy każdym obiekcie należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni
z założeniami projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków poprzecznych oraz
podłużnych.
Badania jakości wykonanych nawierzchni
Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami:
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jednorodnością powierzchni,



równość - nierówności nie mogą przekraczać 6 mm.



grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm),



szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm),



zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5÷9 %).

Badanie grubości nawierzchni
Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej w dwóch losowo wybranych
miejscach odbieranej nawierzchni. Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od
projektowanej więcej niż ± 10 %.
Badanie pochylenia nawierzchni
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice
pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%.
Badanie rzędnych niwelety nawierzchni
Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na
długości nie mniejszej niż 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i
krawędzi jezdni nie powinny się różnić od projektowanych więcej niż o ± l cm.
Badanie równości nawierzchni
Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu w sposób
ciągły, a w przypadku jego braku, za zgodą Inspektora, łatą 4-metrową, co najmniej w dwóch
losowo wybranych miejscach odebranej nawierzchni. Nierówności nawierzchni nie
powinny przekraczać 5 mm.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”.
Dla wykonania chodników z kostki brukowej oraz nawierzchni drogi jednostką obmiarową jest m2.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 Wymagania ogólne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00
„Wymagania Ogólne".
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DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
1.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

2.
3.

BN-77/8931-12
PN-B-10021

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

4.

BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

5.

BN-80/6775-03/04

10.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
chodnikowe
BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
PN-EN 1338:2005
Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań
PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
Poprawki N 11/97
drogowych. Żwir i mieszanka.
PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

11.

PN-76/B-06714/10

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości.

12.

PN-76/B-06714/12

13.

PN-78/B-06714/13

14.
15.

PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów
mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.

16.
17.

PN-78/B-06714/17
PN-B-06714/19

18.
19.

PN-77/B-06714/18
PN-B-06714-26

20.
21.
22.

PN-91/B-06714/34
PN-B-11112
PN-B-11113

23.
24.

BN-88/6731-08
PN-EN-19701

25.

PN-EN 197-1

26.
27.

PN-EN 196-1:1996
PN-86/B-04320

6.
7.
8.
9.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności
metodą bezpośrednią.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
Cement. Transport i przechowywanie.
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.
Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości.
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28.
29.
30.

PN-88/B-04300
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996

31.

PN-EN 197-1:2002

32.

PN-88/B-30001

33.
34.
35.

PN-88/B-30002
PN-88/B-30011
PN-S-96023

36.
37.
38.

PN-S/02205:1998
BN-77/8931-12
BN-64/8931-02

39.

BN-64/8931-01
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Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości
objętości.
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku
Cement portlandzki z dodatkami.
Cementy specjalne.
Cement portlandzki szybkotwardniejący.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia
kamiennego
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.

Inne dokumenty
1.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.
881).

3.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z późniejszymi zmianami).

4.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997

5.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

6.

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

7.

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo – Badawcze
Dróg i Mostów z 1979 i 1982 roku.

8.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady,
W-wa 1989r.

126

Remont Urzędu Pocztowego Włodawa 1

ST- 14 INSTALACJA ODGROMOWA
CPV 45317000-2

1. WSTĘP
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
odtworzeniem instalacji odgromowej budynku UP Włodawa 1 przy ul. 11 Listopada 6. ST jest
stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu instalacji powyższych robót. Określenia
podane w ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST.
2. MATERIAŁY
Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja ST. Wszystkie zakupione
przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację
inwestora przed wbudowaniem.
3. SPRZĘT
3.1. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego, przeznaczonego do tego typu prac
sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
4.2. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w
odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz muszą być
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
5. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE
5.1. Zwody poziome
- zakres robót obejmuje demontaż i ponowny montaż części zwodów poziomych,
związanych z wymianą czapek kominowych
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za
pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia
prostującego,
- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich uchwytów
osadzonych w betonie czapek kominowych lub osadzonych w murze kominów lub
ścian.
- zwody poziome nie izolowane powinny być układane, co najmniej 40 cm na dachach o
pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości
mniejszej niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również
na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych.
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Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza:
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać
wzdłuż krawędzi dachu
- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu
należy wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na
powierzchni dachu
- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z
normami
- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku
pokrycia
papą, a przy pokryciu blachą przez oblutowanie.
5.2. Przewody odprowadzające i uziemiające.
- Zakres robót obejmuje prace związane z pracami odtworzeniowymi części instalacji
odgromowej w związku z remontem czapek kominowych
- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych
ścianach budynku na wspornikach
- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w
odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od
podłoża z materiałów łatwo palnych
- zwody pionowe na kominach wykonać za pomocą iglic kominowych wysokości 1,0 m
- złącza kontrolne jako złącza skręcane do połączeń płaskownik –drut mocować na
wysokości 0,5 m, mocowanych natynkowo
- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako śrubowe
5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu
Badania powinny obejmować następujące czynności:
- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego
oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej
- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać za pomocą omomierza lub
mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do
przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia.
- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień
lub
metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach;
jeżeli obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L
większym najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności :
P>=0,01-L + 2
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.
8. ODBIÓR
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć
inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności:
- powykonawczą dokumentację techniczną
- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych
8.1. Odbiór częściowy
W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:
- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich
zakryciem
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem
8.2. Odbiór końcowy
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien :
- przygotować dokumentację powykonawczą
- przygotować komplet protokołów badań
- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 – ochrona
odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne)
Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna:
- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej
- zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i
materiałów oraz je zaakceptować
- zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz
zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań
- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności
dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia
- sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i
podjętych zaleceń.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Rozliczenia na podstawie kwoty ryczałtowej zgodnej z kosztorysem ofertowym i umową.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi
- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
- PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
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- PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Zasady ogólne
- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia
- PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady
ogólne.
- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Zasady
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń
piorunochronnych

Sporządził budowlane: ................................................

Sporządził elektryczne: ...............................................
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