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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1.
WYMAGANIA OGÓLNE
1.1.
Nazwa zamówienia
Budowa .
Zamawiający: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w
Krakowie, ul. Westerplatte 20, 31-045 Kraków.
1.2.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót,
wspólne dla robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego obejmującego:
Budowę wiaty stalowo-drewnianej wraz z instalacją elektryczną w Sanoku.
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 wycenie przedmiotu zamówienia. STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do
umowy na wykonawstwo.
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 wg kodów CPV:
45.45.30.00-7; 45.11.13.00-1,45.26.25.22-6, 45.40.00.00-1, 45.42.11.46-9, 45.42.11.41-4,
45.11.12.20-6, 45.43.10.00-7, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.22.31.00-7.
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.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi wraz z
dokumentacją techniczną i ST.
1.5.2. Zgodność Robót z ST.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST.
Dane określone 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
bliską
zgodność
z
określonymi
wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót
budowlanych.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał
szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych,
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych
działalnością przy wykonywaniu robót.
1.5.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności
zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także
zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
1.5.6. Organizacja planu budowy
Wykonawca będzie zobowiązany do:
Utrzymania porządku na placu budowy;
Składowania materiałów i elementów budowlanych;
Utrzymania w czystości placu budowy.
1.6.
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.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w dokumentacji technicznej, albo obliczenia wartości
robót dodatkowych, nie objętych dokumentacją techniczną.
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.
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Gminę Rymanów
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.
Warunki ogólne
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym
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 a 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 nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 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 Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 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
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, 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 technicznej, 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 techniczna 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
Inżyniera.
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 Technicznej, ST i wskazaniach Inżyniera, 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
techniczną, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji technicznej
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 Techniczną, 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.
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 Technicznej 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 .
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 Techniczną 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.
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
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
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z
Dokumentacją Techniczną i ST.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Dokumentacji
Technicznej 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 zgodzie z dokumentacją techniczną, 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 dokumentacją techniczną.
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości
pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości
robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię
ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni
odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych
przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych
mniejszych od granicznej wielkości).
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.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
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 techniczną
 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 Inspektorowi nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty
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 Techniczną, 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.
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 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 Techniczną 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 w
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, 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 Techniczną 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dokumentację Techniczną podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.
PZJ.
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń.
Instrukcje eksploatacyjne.

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 robot wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczałtowe robot będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim
powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004r.,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.;
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2000r.
Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ l ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓWPOD FUNDAMENTY
OBIEKTÓW KUBATUROWYCHW GRUNTACH KAT. I-V
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna uwzględnia wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji
robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja,
która powinna zawierać:
- rzuty i przekroje obiektów,
- plan sytuacyjno-wysokościowy,
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu
itp.).
1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie
obiektu kubaturowego.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.
1.4.9. Odkład — miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
związanych z tym obiektem.
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:

gdzie:
o
p,, —gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m ),
p^j—maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12[5](Mg/m3).

1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:
gdzie:
d6o~ średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), djo — średnica oczek sita,
przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i
literatury technicznej:
— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
- książka obmiaru — książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,
- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót,
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:
- Zamawiającego,
— sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowią część 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 rozbieżności,
opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 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 materiały lub
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze
względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizacją baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do
użytku.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych
na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.
1.5.10. 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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich
zakończenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym
stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu
robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub
szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.
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 lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą
być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem,
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę
na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie
określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub
nadmiernej wilgotności.
3. SPRZĘT
4.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może
być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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 (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,
urządzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp-),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.
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 nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Wykopy w obrębie istniejącej kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej należy wykonywać
ręcznie, aby nie doprowadzić do uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej. W przypadku
uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub przyłącza w obrębie wykopów Wykonawca zobowiązany jest
do natychmiastowej naprawy uszkodzenia na swój własny koszt. Koszt ewentualnych napraw
zniszczonych elementów sieci i przyłączy nie podlega odrębnej zapłacie.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być
sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/— 10 cm.
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i —
3 cm.
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/— 10 cm, a
krawędzie wykopu 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.
5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe,
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar
robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających,
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
6.1.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,
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 nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.1.2. 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 i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzo-

ru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibro-wane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.1.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.1.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru 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.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą,
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy
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 jej 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 Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
•
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
•
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
•
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
[2] 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.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3
Lp. Badana cecha
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1

Pomiar szerokości
ziemnego

wykopu Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20
m

2

Pomiar
wykopu

3

Pomiar rzędnych powierzchni
wykopu ziemnego

4

Pomiar pochylenia skarp

5

Pomiar równości powierzchni
wykopu

szerokości

dna

6

Pomiar równości skarp

7

Pomiar spadu podłużnego Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co
powierzchni wykopu
20 m oraz w punktach wątpliwych

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż ± 10 cm.
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż
-3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10%
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
6.3.5. Równość dna wykopu
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać
3 cm.
6.3.6. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny
koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m jako
długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub
nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że
dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości
na jednostkach transportowych.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST,
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
e)
8.2. 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 Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. 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
Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 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 Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 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 przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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 projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew.
PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
•
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Organizacja ruchu
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
4. PN-B-04493
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
5. BN-77/8931 -12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
6. PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) z
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
S-01.03.
ZBROJENIE (Przygotowanie i montaż zbrojenia)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz
obiektach budownictwa inżynieryjnego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) uwzględnia wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki
realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie
robót związanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montażem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót i materiałów.
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje
szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą
obiektów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne".
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprężajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w
sposób czynny.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST B-00.00.00 (kod 45000000-01).
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 2.
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PNH-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr
AT/2001-04-1115) o następujących parametrach:
- średnica pręta w mm od 8 do 20
- granica plastyczności Re (min) w MPa 500
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375
- wydłużenie (min) w % 10
- zginanie do kąta 60°

brak pęknięć i rys w złączu.

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o następujących
parametrach:
- średnica pręta w mm 5,5*40
- granica plastyczności Re (min) w MPa 220
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310
- wydłużenie (min) w % 22
- zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być
bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia
widoczne gołym okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym
mają być podane:
- nazwa wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wyto-powej,
- masa partii,
- rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po
dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
- znak wytwórcy,
- średnica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obróbki cieplnej.
2.2. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązał-kowego.
2.3. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania
ogólne" pkt 3.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie
rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak
przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny
być odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania
ogólne" pkt 4.
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) „Wymagania
ogólne" pkt 5.
5.1. Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbro-jarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.2.2. Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju
poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem
ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
5.2.3. Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży.
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
5.2.5. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim
położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie można
wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu 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. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.3. Montaż zbrojenia 5.3.1. Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej
nalotem nietuszczącej się rdzy.
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
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 m, 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, a pozostałych prętów - na przemian.
6. KONTROLA JAKOŚĆ l ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania
ogólne" pkt 6.
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z
różnych miejsc kręgu.
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik
pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
poniżej.
Usytuowanie prętów:
otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się
zmniejszenia grubości otuliny,
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w
przekroju poprzecznym).
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno
przekraczać 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby
na tym pręcie,
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne"
pkt 7.
7.1. jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy
łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie
uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne"
pkt 8.
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacją projektową i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
8.2.2. Zakres robót
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne" pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
- łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład",
montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją
projektową i niniejszą ST,
- wykonanie badań i pomiarów,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie
ich poza teren budowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1 /AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe
wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991
Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe Poprawki PN-ISO
693S-2/
wymagania /AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 póz. 27 2. Bl
8/92 póz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 póz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe
i sprężone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1 +AC1:1998
Metale:
Próba rozciągania.
Metoda badania

w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
S-01.04.
Kod 45262300 - BETONOWANIE
Kod 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
- pielęgnacją betonu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa— mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn
cementowy- mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu — stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w
MPa, działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli
zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (n p. B30) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R„G w MPa.
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG — wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 2.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.
2.1. Składniki mieszanki betonowej 2.1.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA.
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać
następującym badaniom:
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,
- sprawdzenie zawartości grudek.
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany
objętości:
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,
- wg próby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się
rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą
niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) — składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych
ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych
powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w
składach zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
- /a najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej
do kierunku betonowania.
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w
placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych,
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- zawartość pyłów mineralnych - do 1 %,
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,
- wskaźnik rozkruszenia:
• dla grysów granitowych - do 16%,
• dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,
- nasiąkliwość - do 1,2%,
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1 %,
- zawartość związków siarki - do 0,1 %,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.
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 się mieścić w granicach:
- do 0,25 mm -14*19%,
- do 0,50 mm - 33-5-48%,
- do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywoływać 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 wg normy
PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń
obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego
pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PNB-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej
betonu.
2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
- napowietrzającym,
- uplastyczniającym,
przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek
kompleksowych:
- napowietrzająco-uplastyczniających,
- przyśpieszająco-uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.
2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące
wymagania:
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać
najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3^5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie
większą od dopuszczalnej, ilość piasku,
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach
w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance
można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250
nie powinna przekraczać:
- wartości 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
- wartości 3,5+5,5% — dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
- wartości 4,5+6,5% — dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:
- metodą Ve-Be,
- metodą stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w
normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem VeBe.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania
ogólne" pkt 3.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się
jednakowymi drganiami na całej długości.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST B-00.00.00 (kod 4500000001) „Wymagania ogólne" pkt 4.
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych
(tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min. - przy temperaturze+15°C,
- 70 min. — przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) „Wymagania
ogólne" pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.
5.1. Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmującej:
- wybór składników betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 iPN-B06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładnością:
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40
cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy,
—
przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych
stosować wibratory wgłębne.
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:

— wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie
poziomej,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
— podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-=-8 cm
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-5-30 s., po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym,
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-5-0,5 m,
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 s.,
— 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 ustalić
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego,
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ułożonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa
niż 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.
5.4. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
— pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
— równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych koństrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń
statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
— szybkość betonowania,
— sposób zagęszczania,
— obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
— zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
— zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
— zapewniać odpowiednią szczelność,
— zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
— wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki,
gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw
sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem
deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie.
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg
wymagań dokumentacji projektowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania
ogólne" pkt 6.
6.1. Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
- 1 próbka na 100 zarobów,
- 1 próbka na 50 m betonu,
- 3 próbki na dobę,
- 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej
klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru,
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w
okresie krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu,
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie
nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z
normą PN-B-06250.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki
100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni
zgodnie z normą PN-B-06250.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących
daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu
po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
średnicy 100 mm.
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PNB-06250.
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250:
Rodzaj badania
Metoda badania Termin lub częstość badania
według
Badania
1 ) Badanie cementu PN-EN
196-3 Bezpośrednio przed użyciem
składników — czasu wiązania - j.w. PN-EN 196- każdej dostarczonej partii
betonu
stałość objętości - 6 PN-EN 196-1
obecności grudek wytrzymałości

j.w.

2) Badanie kruszywa
— składu ziarnowego
kształtu ziaren zawartości pyłów zawartości
zanieczyszczeń
—
wilgotności

PN-EN
933-1 j.w.
PN-EN
933-3
PN-EN
933-9
PN-B-06714/12
PN-EN 1097-6

j.w.

3) Badanie wody

PN-B-32250

j.w.

4) Badanie dodatków i PN-B-06240
domieszek
Aprobata
Techniczna

Przy rozpoczęciu robót i w
przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
i

Badanie
Urabialność
mieszanki
betonowej

PN-B-06250

Przy rozpoczęciu robót

j.w.

Konsystencja

j.w.

Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmianę roboczą

j.w.

Zawartość powietrza

j.w.

j.w.

Badanie
betonu

1 ) Wytrzymałość na j.w.
ściskanie na próbkach

j.w.

2) Wytrzymałość na PN-B-06261 PN- W przypadkach technicznie
ściskanie - badania B-06262
uzasadnionych
nieniszczące

j.w.

3) Nasiąkł iwość

PN-B-06250

Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m
betonu

j.w.

4) Mrozoodporność

j.w.

j.w.

j.w.

5)
Przepuszczalność j.w.
wody

j.w.

Po ustaleniu recepty i po
wykonaniu
każdej
partii
betonu

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogólne
- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.
- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z
podaniem:
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami
podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach
projektowych.
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do
osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.
- Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różno-imienne
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze
systematycznym należy podjąć działania korygujące.
6.2.2. System odniesienia
- Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 JPN-74/N-02211.
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:
±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno być większe niż:
± 20 mm przy klasie tolerancji N1, ±15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.4. Słupy i ściany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:
±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w
stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:
±15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym
poziomie nie powinno być większe niż:
+ 20 mm przy L < 30 m,
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
± 0,10 (L+500) przy L > 500 m.
Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż:
± h/300 przy klasie tolerancji N1, ± h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie
powinno być większe niż:
±10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, + 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokości ^h: w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być
większa niż:
T]hj /300vn przy klasie tolerancji N1, 2\h, /400-\/n przy klasie tolerancji N2.
6.2.5. Belki i płyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być
większe niż:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być
większe niż:
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: ±15 mm przy
klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: ±10 mm przy
klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: ±15 mm przy klasie
tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno
być większe niż:
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno być większe niż:
± 20 mm przy H < 20 m,
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < H, < 100 m,
± 0,2 (Hi+200) przy H, > 100 m.
6.2.6. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru l; przekroju poprzecznego elementu nie powinno być
większe niż:
± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:
± 0,04 Ij lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
—5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe
niż:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.7. Powierzchnie i krawędzie
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny być większe niż:
7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
być większe niż:
15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:
5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny być większe niż:
6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie
od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:
L/100 ź 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 ^10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:
4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.8. Otwory i wkładki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:
±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne"
pkt 7.
7.1. jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm .
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne"
pkt 8.
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacją projektową i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót
zawartych w umowie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne" pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzględnia:
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie i transport mieszanki,
— ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,
— rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów
rozbiórkowych,
— wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01
Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiały.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i
badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 197-1
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego
użytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-EN 934-2
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
PN-EN 480-1
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badań.
PN-EN 480-2
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu
wiązania.
PN-EN 480-4
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej
substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości
alkaliów w domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie.
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik
kształtu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości
ziaren i nasiąkliwości.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy
prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337
mval/dm metodą wersenianową.
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem ohydroksyrtęciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkuryme-tryczną.
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną.
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem.
PN-D-96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. PN-D-96002
Tarcica liściasta
ogólnego przeznaczenia.
PN-D-95017
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i
badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.
PN-M-47900.01
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne
wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000
(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i
zapewnienie jakości.
10.2. Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
-240/82
Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,
- 306/91
Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków
mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
S-01.06. - WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod 45261213 POKRYCIE DACHU BLACHĄ
Kod 45261310 OBRÓBKĘ BLACHARSKIE
Kod 45261320 RYNNY I RURY SPUSTOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.
1.2. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku:
- 45261213 Pokrycie dachu blachą.
- 45261310 Obróbki blacharskie.
- 45261320 Rynny i rury spustowe.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową równą warstwą cynku (275 g/m ) oraz pokryta warstwą pasy-wacyjną mającą działanie
antykorozyjne i zabezpieczające.
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy płaskie:
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
c) blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm.
2.2.4. Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami
poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10
mikrometrów.
2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18,
T18EKO, T35 powlekane lakierem.
2.2.6. Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową,
pokryte powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną.
Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm.
2.2.7. Płyty z tworzyw sztucznych:
- płyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
- płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe.
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 (kod 4500000001) „Wymagania ogólne" pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 4500000001) „Wymagania ogólne" pkt 4
4.2. Transport materiałów:
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki
transportu:
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
- ciągnik kołowy z przyczepą.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu
nie może przekroczyć 1 m.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania
przepisów ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
— pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
— równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),
— podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia.
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 dc 40 mm a szczelin obwodowych około
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem
elastycznym lub kitem asfaltowym,
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być
usztywnione krawędzie zewnętrzne.
5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania:
— w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,
deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną
dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami.
Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek
powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać ,,na pióro" i „wpust" lub na przylgę.
Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach
otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło
krokwi od 3 do 5 cm.
— papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu
gwoździami,
podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku
pokryć z blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie.
Na pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe.
5.3. Podkład z desek pod pokrycie blachą
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania:
- podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z
desek obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej
powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm,
odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą
ocynkowaną i nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową,
- podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt. 5.1,
łączonych na wpust lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności
podkładu dopuszcza się układanie desek na styk,
- gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu
blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane,
a przy kryciu blachą miedzianą - gwoździe miedziane,
- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów
itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk,
- podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.
5.4. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące
zaleceń:

łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ
ocynkowanych,
pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.
5.5. Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych
Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spełniać następujących
wymagania:
- podkład z łat może być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,
- przekrój łat powinien wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,
- rozstaw łat powinien wynosić 0,4 długości płyty, lecz nie więcej niż 55 cm,
przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość pierwszej łaty od kalenicy powinna
wynosić 5 cm; wzdłuż kalenicy powinna być przybita deska stanowiąca łatę do mocowania
gąsiorów. Wysokość deski kalenicowej powinna być dostosowana do roz-wartości gąsiora i
pochylenia połaci dachowych,
- przy kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy powinna wynosić:
a) 15 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm,
b) 20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm.
- wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat,
- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem,
- podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.
5.6. Podkład z płatwi pod pokrycia z płyt falistych z tworzyw sztucznych
W przypadku podkładu z płatwi pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych należy
przestrzegać następujących wymagań:
—
przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i
dostosowany do rodzaju płyt, ich długości i szerokości zakładów poprzecznych, w zależności od
pochylenia połaci dachowych,
płatwie powinny być usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wiązarów lub
dźwigarów dachowych. Górne półki (powierzchnie) płatwi powinny być usytuowane w
płaszczyźnie połaci dachowej,
— przy okapach płatwie powinny być umieszczone w takiej odległości od lica ściany, aby płyty
pokrycia dachowego nie wystawały poza płatwie więcej niż:
a) 35 cm przy okapach bez rynien,
b) 20 cm przy okapach z rynnami.
- w przypadku okapu z rynnami, wzdłuż okapu powinna być przybita do płatwi deska, do której
przymocuje się uchwyty (haki) rynnowe,
- na płatwie mogą być zastosowane:
a) dźwigary lub rury stalowe,
b) dźwigary żelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania płyt,
c) brusy drewniane o boku dłuższym, ułożonym prostopadle do górnej powierzchni wiązara (lub
dźwigara) dachowego.
- płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, a płatwie stalowe przed
korozją,
- podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien odpowiadać
wymaganiom pkt. 5.1,
— rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym
powinien wynosić od 50 cm do 105 cm w zależności od obciążenia pokrycia, rodzaju płyt i
gramatury włókna szklanego zastosowanego do wzmocnienia płyt.
5.7. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.
5.7.1. Pokrycia z blach płaskich
5.7.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:
— podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej
niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,
- blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki.
Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową.
Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,
- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie
blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.
5.7.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej
Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamocowania pasa
usztywniającego i pasa okapowego.
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci
(od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami
ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowe.
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w
zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania
żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i
prostopadłych do okapu.
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do
okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty
równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty.
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co
najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny być łączone:
a) w złączach prostopadłych do okapu — na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45
mm,
b) w złączach równoległych do okapu - na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci
powyżej 20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°,
c) w kalenicy i w narożach - na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm.
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w
rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących
rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm.
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm.
Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o Vz arkusza. Z obu stron
kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci
połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący.
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż
zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący.
5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej)
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym wPN-B02361:1999.
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy
było na spodzie.
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem
przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych
na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej
niż 3 m.
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach
mniejszych niż 55%.
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku
możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych
blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastopla-styczny.
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to
możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami.

W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego
uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych
należy stosować uszczelki.
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można
mocować tylko blachą górną.
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku
pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm — przy pochyleniu
mniejszym niż 55%.
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące
(lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki
należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej
bruździe - w przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed
utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy
mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem
dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy.
Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich - co drugi
grzbiet.
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m.
Nie należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego.
5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedź-tytan
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, elementy
wykonane zgodnie z normą PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ciętych, rulonów i rulonów
ciętych mogą być odcinane, łączone na rąbek, kształtowane i lutowane bez trudności w
określonych granicach właściwości wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiałowych.
Wymagania dotyczące materiałów są określone w projekcie normy EN 988.
Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk-miedź-tytan) do pokryć dachowych
układanych na ciągłym podłożu wynosi 0,6 mm.
Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie:
a) łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie,
b) łączone bez zginania w procesie montażu na budowie.
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do
pokryć dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002.
Wyroby samonośne z blachy cynk-miedź-tytan są produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachówkowym.
W przypadku blachy profilowanej możliwe jest łączenie na rąbek stojący i zakład, a mocowanie
powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie
czynników atmosferycznych.
5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej
Samonośne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych
powinny być stosowane zgodnie z normą PN-EN 508-2:2002.
Wyroby samonośne z blachy aluminiowej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachówkowym.
Łączenie blachy wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący, a mocowanie powinno być schowane
w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych.
Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych układanych na ciągłym
podłożu powinny być zgodne z normą PN-EN 507:2002.
5.7.5. Inne pokrycia z blach
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu
powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny
być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji.
Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać
wymagania normy PN-EN 505:2002.
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można
wykonywać na rąbek stojący.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołowianocynową, cynową, organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania podane
w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie
fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej .konstrukcji.
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu,
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002.
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można
wykonywać na rąbek stojący i na zwoje.
Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachówkowym.
Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z
powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną,
wielowarstwową powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w
normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.
Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać wymagania
norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.
Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się
na zakład lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy,
aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych.
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:
- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za
pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych
narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę — ze względu na korozję miejsc
ciętych,
po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować
odbarwienie powierzchni blach,
- blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat
drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem,
zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie
wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku
wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie
dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy - w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na
bocznej nakładającej się krawędzi,
- przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe
i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony
pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po
zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia
prawidłowego sposobu ułożenia,
- pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło
swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy,
- niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w
celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o
pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu,
zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie
nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne
części fal,
- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą
zaprawową.
5.7.6. Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych
Podkład pod pokrycie z płyt z tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania podane w pkt.
5.6.
Przy kryciu dachów płytami z tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w wymaganiach
producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach technicznych.

Przed rozpoczęciem układania płyt powinny być wykonane niezbędne obróbki blacharskie.
Z uwagi na to, że rozszerzalność termiczna płyt z tworzyw sztucznych jest znacznie większa niż
odkształcalność materiałów stanowiących podkład, płyty należy mocować do podkładu w sposób
umożliwiający swobodę wydłużania się ich w stosunku do podkładu. Średnice otworów na wkręty
lub haki mocujące płyty powinny być od 2 mm do 4 mm większe od średnicy tych łączników. Pod
główki wkrętów lub nakrętek haków należy stosować podkładki metalowe lub elastyczne z
tworzyw sztucznych.
Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu powinien być przykryty blachą zachodzącą na
płyty na szerokość co najmniej jednej fali.
Zabrania się podpierania płyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawędziach
łat lub płatwi.
5.8. Obróbki blacharskie
5.8.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.8.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6
mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie
można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.8.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ
wody z obszaru dylatacji.
5.9. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować
koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych,
ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczać 25,0 m.
5.9.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być
poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu.
5.9.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów
ponaddachowych.
5.9.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.
5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropo-dachu).
5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B94701:1999 i PN-B-94702:1999
5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PNEN 607:1999.
5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w
elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na
całej długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wiutowane wpusty do rur spustowych.
5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w
elementy wieloczłonowe,

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej
na głębokość kielicha.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokryć
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac
pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy
a)
Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245. PN-EN 501:1999,
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002. PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.
b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:
— dla robót 45261213 - Krycie dachu blachą – m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni
dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,50 m2,
- dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe — 1 m
wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej
8.2. Odbiór podkładu
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do
spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemożliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podkładu,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: - zestawienie wyników
badań międzyoperacyjnych i końcowych,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić
program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne
wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być
odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
— poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
— jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia,
obniżyć cenę pokrycia,
— w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania — rozebrać pokrycie (miejsc nie
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.
8.4. Odbiór pokrycia z blachy
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów
itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
8.6. Zakończenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
— ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. 45261213- Pokrycie dachu blachą
Płaci się za ustaloną ilość m krycia, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podkładu,
- pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów,
kalenic, koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub
- (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z
przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów
samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i
okapu),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.
9.2. 45261310-Obróbki blacharskie
Płaci się za ustaloną ilość m obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
9.3. 45261320 - Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. PN-89/B-27617
Papa asfaltowa na tekturze
budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy
miedzianej układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze
stali układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal
odporna na korozję.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych
z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych
z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-EN
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
KONSTRUKCJE BUDOWLANE STALOWE CPV 45262520-2
KONSTRUKCJE BUDOWLANE DREWNIANE CPV 20322000-9
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
konstrukcji budowlanych stalowych i drewnianych dla projektu:
Budowa wiaty stalowo-drewnianej wraz z instalacją elektryczną w Sanoku

1.2.

Zakres stosowania ST

1.3.

Zakres robót objętych ST

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i montaż konstrukcji budowlanych..
W zakres tych robót wchodzą:
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

Konstrukcje stalowe
Konstrukcje drewniane
Pokrycie dachowe z blach stalowych trapezowych
Obróbki blacharskie.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
postanowieniami Kontraktu.
2.

MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
2.1. Konstrukcje stalowe
 elementy konstrukcji stalowych obiektu wg PT: słupy, płatwie, krokwie, stężenia, belki
stalowe, stal konstrukcyjna S355
 łączniki, profile montażowe, śruby, marki, materiały pomocnicze

2.1.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowę:
 Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,



Powinna spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:
- Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999
- Dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127
- Dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
- Dla kątowników równoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000
- Dla ceowników wg PN73/H-93460.03

2.2. Konstrukcje drewniane
 Murłaty oraz krokwie drewniane z drewna klasy C-27 klasy I, zabezpieczone przed
korozja biologiczną i ogniem,
 inne elementy drewniane konstrukcji dachowej – wg PT, drewno klasy C27
 ściągi, kotwy, łączniki,
 środki do impregnacji drewna: ogniochronne i grzybobójcze, np. typu FOBOS M-2, FOBOS
M-2/F lub równoważne
2.3. Pokrycie dachowe z blach stalowych
 Blacha stalowa ocynkowana, powlekana, trapezowa TR136/330, gr.1,25mm, Re=320
N/mm2 , ZN 275
 Blacha kalenicowa, parametry materiału j.w.
 Uszczelki, łączniki, nity, profile montażowe
 Akcesoria dachowe systemowe
2.5. Obróbki blacharskie.
 Obróbki blacharskie w systemie producenta pokrycia (pasy nadrynnowe, listwy okapowe,
rynny koszowe itp.)

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani
są do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru
Technicznego.

4. TRANSPORT.
4.1.

Transport i składowanie konstrukcji i wyrobów gotowych

Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez zamawiającego w
obecności wykonawcy montażu. Elementy powinny być wysyłane w kolejności uzgodnionej z
wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i składowania. Do wyładunku elementów
lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek szczękowych, a do
cięższych niż 1 Mg dźwigów. Przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po
podłożu jest niedopuszczalne. Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i
przemieszczaniu ze środka transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za
pomocą zawiesia i usztywnić w celu ochrony przed odkształceniem. Elementy należy układać na
składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności montażu. Elementy należy układać

w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być
w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT
5.1.

Montaż konstrukcji stalowych

5.1.1. Montaż konstrukcji i elementów stalowych drobnowymiarowych

a) Warunki ogólne

Montaż wykonać wg projektu montażu, zgodnego z PT , z wymaganiami obowiązujących PN i PNIEC i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane odpowiednio
do połączenia z konstrukcją lub elementem przed rozpoczęciem montażu. Wymiary kielichów i
gniazd do zamocowania elementów konstrukcji powinny umożliwiać regulację położenia tych
elementów oraz ich zamocowanie montażowe i stałe. Przed rozpoczęciem montażu nośność
zakotwień śrub i ścianek zagłębień kielichowych powinna osiągnąć wartość odpowiednią do
bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez
cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń. Roboty należy tak
wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale
odkształcona.
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku, powinny odpowiadać
wymaganiom BN-70/9080-02.

b) Warunki szczególne

Montaż w deskowaniach do zabetonowania
 element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,
 element powinien być trwale usytuowany w deskowaniu w sposób
zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania
betonu,
 fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć
środkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w
elementach betonowych (tworzącą warstwę tlenku).
Montaż na kotwy wklejane
 elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu,
 po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu
stosowanej kotwy,
 typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora Nadzoru,
kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty na znak „B",
 po zagruntowaniu gniazd środkiem poprawiającym przyczepność osadzić kotwy na
niekurczliwej płynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich właściwościach
mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55).
Montaż na śruby fundamentowe
 elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w stopach
fundamentowych, na śruby fundamentowe,
 roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi WTWO dla konstrukcji stalowych
wg PN-B-06200.
Montaż metodą spawania
 roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.
Roboty antykorozyjne





powłoki malarskie wykonać zgodnie z wytycznymi farbami epoksydowymi
chemoodpornymi,
przygotowanie powierzchni wykonać zgodnie z PN-H-97052,
ocenę grubości powłok wykonać zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623, powłoki malarskie
wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb.

5.1.2. Montaż konstrukcji budowlanych stalowych
a) Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z
zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie
projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót.
b) Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie
niezbędne warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu.
c)

W projekcie montażu konstrukcji należy określić założenia niezbędne
do ustalenia bezpiecznej metody montażu, a w szczególności:
kolejność montażu,
sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego
ukończeniu,
stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia,
stężenia z blachy fałdowanej zabezpieczające elementy przed
zwichrzeniem lub zapewniające stateczność konstrukcji,
podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe,
terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,
inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas montażu.
Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we wszystkich fazach
prowadzenia robót.
d) Podpory konstrukcji:
• Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane
odpowiednio do połączenia z konstrukcją przed rozpoczęciem montażu.
• Wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji
powinny
umożliwiać regulację położenia tych elementów oraz ich zamocowanie montażowe i stałe.
•
Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień, śrub i ścianek
zagłębień
kielichowych powinna osiągnąć wartość
odpowiednią do bezpiecznego
przenoszenia obciążeń montażowych.
•
Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym
przekazywanie obciążeń.
•
Łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 15%
powierzchni podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po dwa
pakiety.
Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej płaszczyźnie
blachy
podstawy. Usytuowanie pakietów stałych powinno
umożliwiać otoczenie ich podlewką
cementową na szerokości nie mniejszej niż 25 mm.
• Bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełniania
pod blachą podstawy.

• Zaprawą należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w
stanie ciekłym do podlewania i w
stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń
pod blachą podstawy została całkowicie wypełniona.
• Kielichy stóp po osadzeniu słupów należy wypełniać betonem klasy
nie niższej niż
beton fundamentu na wysokość 2/3 głębokości
kielicha. Pozostałą część kielicha należy
wypełnić po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości pierwszej warstwy betonu i po
usunięciu
klinów montażowych.
f) Prace montażowe:
•
Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów należy wykonywać
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy złączne
powinny być odpowiednio opakowane,
oznakowane i przechowywane w warunkach
suchych.
• Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem,
być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.

sposób naprawy powinien

• W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność
wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz
obciążeniami
materiałami.

przenoszenia
sił
montażowymi, sprzętem i

•
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu
przeciążona lub trwale odkształcona.
• Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części.
•
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o
takich samych własnościach
plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć
przez wypadnięciem.
•
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna
przekraczać 2 mm, a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niż
2 mm.
i) Ochrona przed korozją:
• Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej
powinna
oczyszczona według wymagań projektowych nie mniej niż do drugiego stopnia czystości
PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej
chropowatości.
•

być
wg

Przed metalizacją natryskową powinno być stosowane piaskowanie.

• Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone do 3
stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jeżeli w
projekcie nie podano inaczej.


Malowanie konstrukcji wykonać zgodnie z normą PN 86/B-01806 Farbami do
zabezpieczeń antykorozyjnych:
- farba podkładowa epoksydowa dwuskładnikowa → 2 warstwy o gr.30µm każda
- farba nawierzchniowa poliuretanowa dwuskładnikowa→2 warstwy o gr.30µm każda

•
Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego
oraz
niezbędne
otwory technologiczne powinny być uzgodnione z
Wykonawcą
cynkowania.
Przed
stosowaniem trawienia wszystkie szczeliny należy zabezpieczyć przed wniknięciem kwasu.
•

Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN-22063.

j) Odbiór końcowy
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować
sprawdzenie i ocenę dokumentów
kontroli i badań z całego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest
zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W
szczególności powinny być
sprawdzone:
-

podpory konstrukcji,
odchyłki geometryczne układu,
jakość materiałów i spoin,
stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,
stan i kompletność połączeń,

k) Pomiary kontrolne
•
Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami
geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu
pomiarowego z dokładnością niezbędną
do zachowania wymaganych tolerancji montażu.
•

Przed rozpoczęciem montażu należy operat geodezyjny
określający
usytuowanie i rzędne wysokościowe
wszystkich podpór
konstrukcji
oznaczyć na podporach ustalone pozycje montażowe słupów.

oraz

•
Dokładność położenia elementów konstrukcji podczas montażu może być określana
pod obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od
obciążenia
użytkowego, jeśli mają znaczenie, powinny być podane w projekcie.
•
Tolerancja montażu powinny być określane w odniesieniu od środków przekrojów na
końcach lub osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów z uwzględnieniem
istotnego wpływu temperatury.
5.2. Montaż konstrukcji drewnianych
Montaż konstrukcji drewnianej należy wykonać po osiągnięciu przez podpory i zakotwienia
wymaganej nośności, za zgodą Inspektora Nadzoru, po dokonaniu oględzin miejsca montażu.

Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych
norm państwowych - wymagana klasa C-27. Konstrukcje lub elementy powinny być wykonywane z
tarcicy sosnowej lub świerkowej. W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie
do konstrukcji i elementów drewnianych lub z udziałem materiałów drewnopochodnych - drewna
jodłowego, modrzewiowego lub innych gatunków. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci
wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna twardego - dębowego, akacjowego
lub innego o podobnych właściwościach.

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z
twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1 mm.
Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za

pomocą taśmy stalowej. Długość elementów wykonywanych według wzorników nie powinna
różnić się od długości projektowanych więcej niż 0,5 mm. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki
końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe od długości projektowanych.
Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów.

Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: ± 2 cm w
osiach rozstawu wiązarów, ± 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w
miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy lub folii.

Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w
budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i przed ogniem.
Zabezpieczenie to należy wykonać przed montażem Jakość zabezpieczeń powinna spełniać
wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB oraz w
Projekcie.

Łaty dachowe powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie
mniej niż 38 x 50 mm. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym
gwoździem okrągłym 40x100 mm lub kwadratowym 35x100 mm. Długość gwoździ powinna być co
najmniej 2,5 rażą większa niż grubość łaty.
Wymagania przy odbiorze:
 Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją techniczną i wymaganiami ST
 Prawidłowość wykonania złączy
 Prawidłowość oparcia na podporach
 Zabezpieczenie przed korozją biologiczną i ogniem
 Odchyłki wymiarowe
5.3. Montaż pokrycia z blach trapezowych.
Mocowanie blachy trapezowej może nastąpić po zamocowaniu tężników dachowych i rektyfikacji
konstrukcji stalowej:
 do pasów rygli ram na nity jednostronne.
 Ilość mocowań wg PT lub wg PN-77/B-02011 : w pasach krawędziowych (od 1-2m)→ ilość
mocowań powinna wynosić: min. 8/m2 , a strefach środkowych: min. 5/m2
 Kierunek montażu powinien być zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczęściej
wiejącego w danej okolicy.
 Mocowanie blach trapezowych na zakładach poprzecznych powinno być na każdej “dolnej
fali” na 2/5 do 3/5 długości zakładu.
 łączenie na każdej fali j.w. powinno być również na łatach: przyokapowej i
przykalenicowej.
 blachy trapezowe o wysokości powyżej 35mm powinny być łączone w “górnej fali” na
połączeniach wzdłużnych min. co 60cm.
5.4. Montaż pokrycia z blach trapezowych.
Blachę układać i mocować w sposób zapewniający szczelność pokrycia, wg wskazań producenta.
5.5. Obróbki blacharskie.
Zamontować akcesoria: pasy nadrynnowe, blachy okapowe, wiatrownice, stopnie i ławy
kominiarskie.
Wszystkie zamontowane akcesoria dachowe powinny być tego samego systemu co pokrycie
dachowe.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,
niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola konstrukcji stalowych






Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,
Spoiny czołowe kontrolowane defektoskopowo, przy czym klasa wadliwości złącza wg
PN-87/M-69722
Styki warsztatowe przekrojów dwuteowych w jednej płaszczyźnie (pasy, środnik)
W przypadku pojawienia się wad w spoinie obowiązują powtórne badania.
Blachy czołowe powinny być sprawdzone czy nie mają rozwarstwień

6.3. Kontrola konstrukcji drewnianych.
Kontroli podlegają wszystkie elementy konstrukcji drewnianych.
Kontrola jakości powinna się odbyć przed montażem elementów konstrukcyjnych i obejmuje:
 Sprawdzenie wymiarów, wzorników
 Sprawdzenie wilgotności drewna
 Sprawdzenie rodzaju i klasy drewna
 Sprawdzenie zgodności przekrojów z PT

7. OBMIAR ROBÓT





Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robót są : m2 , kpl,
W




W




m2 mierzy się :
Pokrycie dachu blacha trapezową
Łacenie połaci dachowej
Obróbki blacharskie
kpl mierzy się :
Konstrukcję stalowa dachu
Konstrukcję drewnianą dachu
Konstrukcje stalowe

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 “Wymagania ogólne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości i jakości.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników
pomiarów i badań.
Cena wykonania robót obejmuje wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów
wstępny montaż
wykonanie robót zasadniczych montażowych wg wymagań niniejszej ST i Inżyniera,
zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne
dostawę, montaż, demontaż, pracę rusztowań
uporządkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.

PN-82/S-10052
PN-EN 10163-1:1999

3.
4.

PN-73/H-92127
PN-EN-100162:1999/
Ap1:2003
PN-EN 10056-1:2000

5.
6.
7.
8.
9.
10.
13.
14.
15.

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtowników
walcowanych na gorąco
Blachy stalowe żeberkowe
Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na zimno.
Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia.

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary.
PN 73/H-93460.03
Kształtowniki stalowe gięte na zimno, otwarte. Ceowniki równoramienne ze
stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490MPa
PN-89/S-10050
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
PN-EN 757:2000
Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania
łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenia.
PN-B-031250
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.
PN-EN 385
Złącza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania eksploatacyjne i
minimalne wymagania produkcyjne.
PN-EN -335-1
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych.
WTWiOR
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo

