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CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Roboty remontowo – budowlane będą prowadzone w pomieszczeniach znajdujących się w piwnicy
oraz na parterze i piętrze budynku mieszczącego się na działce 492/2 w Iławie przy ul. Gen. Andersa :
W zakresie robót remontowo – budowlanych przewiduje się wykonanie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nowych posadzek z płytek ceramicznych typu gres na wyrównanym podłożu
malowania ścian i sufitów
malowania istniejących grzejników
zerwania zużytych podłóg z paneli drewnopodobnych, deszczułek oraz wykładzin z
tworzyw sztucznych
wykonanie nowych posadzek z paneli podłogowych
cyklinowanie i lakierowanie posadzek z deszczułek
wykonania ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych
wymiany drzwi wewnętrznych (skrzydła drzwiowe z ościeżnicami)
wykucia otworów w istniejących ścianach murowanych wraz z ich przesklepieniem
osadzenia nowych drzwi wewnętrznych w wykutych otworach oraz nowych ścianach
działowych
uzupełnienia tynków oraz gładzi gipsowych
wykonanie otwieranej kraty stalowej
rozbiórka ścianek działowych murowanych w pom. w.c, zamurowania otworów
rozbiórki okładzin ściennych w w.c.
wykonanie nowych okładzin ścian z płytek ceramicznych w w.c.
wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów w pom. w.c.
wymiana baterii umywalkowych oraz umywalek w pom. w.c.
demontaż ustępu z miską fajansową w pom. w.c. i montaż miski ustępowej na stelażu
z wyposażeniem
montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych w pom. w.c.
wykonanie nowych okładzin ścian z płytek ceramicznych w pom. aneksu kuchennego
zerwanie posadzki lastrico ze schodów zewnętrznych z uzupełnieniem posadzki
cementowej
okładzina schodów zewnętrznych z płytek gres schodów zewnętrznych
wykonanie tynków dekoracyjnych bocznych powierzchni schodów zewnętrznych
wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych – konstrukcja żelbetowa z pokładem z
krat stalowych ocynkowanych
montaż bariery pochylni dla niepełnosprawnych
wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej
wymiana kratek wentylacyjnych
wymiana klamek z szyldami i zamkami w drzwiach
wywiezienie gruzu z miejsca budowy

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót z podziałem na poszczególne pomieszczenia.
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ST – 1.0. WYMAGANIA OGÓLNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Specyfikacja Techniczna ST – 1.0. WYMAGANIA OGÓLNE odnosi się do wymagań dotyczących
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach remontu pomieszczeń w budynku nowej siedziby
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie przy ul. Andersa.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część dokumentów
przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.3.
1.3 Zakres robót objętych ST
1.3.1 Szczegółowy zakres robót określa charakterystyka robót oraz przedmiar z podziałem na
poszczególne pomieszczenia wraz z załącznikiem graficznym.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem
robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Polskimi Normami, obowiązującymi
wymogami i sztuką budowlaną.
Przekazanie terenu budowy – Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren
budowy.
Budynek, w którym prowadzone będą roboty remontowe jest wyposażony we wszelkie instalacje w tym wodną,
kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz wentylacyjną grawitacyjną.
1.4.1

Zgodność robót z Przedmiarem Robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i
Odbioru Robót
Dokumenty – Przedmiar robót , Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robót przekazane przez
Zamawiającego stanowią komplet dokumentacji a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całym komplecie. Wykonawca nie może wykorzystywać
błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą
zgodne z przedmiarem robót i ST. Dane określone w przedmiarze robót i ST będą uważane za wartości
docelowe, wszelkie odchylenia wymagają uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego. Cechy materiałów i
elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. W
przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy. Wykonawca przed zakupem materiałów, w szczególności drzwi, płytek ceramicznych, gresu,
tynku mozaikowego, paneli podłogowych dokona uzgodnienia z zamawiającym ich kolorystyki i parametrów
techniczno – użytkowych.
1.4.2. Informacje o terenie budowy
Budynek położony jest w Iławie przy ulicy Andersa. Na terenie posesji i bezpośrednio do budynku
doprowadzona jest energia elektryczna o napięciu 400 V. Na potrzeby budowy może być pobierana z
istniejącego przyłącza elektrycznego. Woda na potrzeby budowy może być pobierana z istniejącej instalacji. Po
zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i
doprowadzenia terenu wokół budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczęciem prac budowlanych)
włącznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania terenu. Wykonawca będzie
zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie :
• organizacji i wykonywania robót budowlanych,
• zabezpieczenia interesów osób trzecich,
• ochrony środowiska,
• warunków bezpieczeństwa pracy,
• bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
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• ochrony mienia związanego z budową.
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów
prawa pracy i zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych. Kierownik robót jest obowiązany wykonywać
prace uwzględniając wymagania określone w rozporządzeniach : Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania stanie nadającym się do użytku oraz do
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie
będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu pionowego, zabezpieczania
powierzchni pionowych i poziomych folią chroniącą przed przedostawaniem się kurzu i opadów atmosferycznych
trakcie prowadzenia prac.
Ze względu na konieczność ciągłego użytkowania obiektu Wykonawca musi uwzględnić prowadzenie robót
budowlanych w sposób umożliwiający użytkowanie budynku.
Wykonawca jest zobowiązany do :
• przedstawienia Zamawiającemu planu zagospodarowania terenu budowy i do uzyskania jego
akceptacji
• ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania oraz utrzymania porządku na terenie prowadzonych robót
• właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych
1.4.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak
kable, rurociągi itp.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania podstawowe
Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające o dopuszczeniu ich do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych”. Materiały powinny
być oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiałów oznakowanych znakiem CE należy udokumentować
dostosowanie ich do polskim warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń B
lub CE należy załączyć aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyrobu budowlanego do zamierzonego
zastosowania.
Materiały muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne do robót
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych, zachowały swoją jakość i
były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w „Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego.
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji
Zamawiającego zostaną niezwłocznie usunięte z terenu prowadzonych robót. Wykonawca nie może domagać
się zapłaty materiały, których zakup i wybór nie uzyskał akceptacji Zamawiającego.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
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2.4. Wariantowa stosowanie materiałów
Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej na siedem dni
roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Zamawiającego.
3. SPRZĘT
W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące
nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na nieskomplikowany
charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż
powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu,
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportowe sprawne technicznie nie powodujące
nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewożenia materiałów
wrażliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest
zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny odpowiadać
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
późn. zm.) Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone zostały w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami ST, poleceniami Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Robót
Budowlanych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. 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 jakość materiałów. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy i udostępniania jej przedstawicielom Zamawiającego i
innych organów.
Dokumentacja budowy obejmuje zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” elementy :
• zgłoszenie wykonywanych robót do Starostwa Powiatowego
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych
• książkę obmiarów robót koniecznych do wykonania a wykraczających poza zakres specyfikacji, których
nie można było przewidzieć do realizacji na etapie opracowania specyfikacji
• certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z Polskimi Normami
• protokoły konieczności robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty
• pozostałe dokumenty wymagane prawem budowlanym
6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiającego
Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli prowadzonych robót i wbudowywanych
materiałów. Wykonawca zapewni ze swojej strony Zamawiającemu wszelką pomoc w celu umożliwienia kontroli.
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6.3. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” i posiadających:
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą Przenoszącą Normy
Zharmonizowane,
• aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.
Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
Na wykonanie robót objętych zamówieniem nie jest wymagane pozwolenie na budowę wobec
powyższego nie wymaga się prowadzenia dziennika budowy. W trakcie robót Wykonawca winien gromadzić
niżej wymienione dokumenty:
• protokół przekazania terenu budowy
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
• protokoły odbioru robót zanikających
• protokoły z narad i ustaleń
• dokumenty z korespondencji
• atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i gwarancje na materiały, wyroby i urządzenia montowane podczas
budowy.
6.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiary robót sporządzane będą tylko w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w
przedmiarze robót a koniecznych do wykonania, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania
dokumentacji przetargowej a bez których nie można wykonać należycie przedmiotu zamówienia.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykraczających poza zakres prac wymienionych
w przedmiarze robót i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy udziale
Zamawiającego. O zakresie obmierzonych robót i o terminie obmiaru wykonawca zawiadomi Zamawiającego ci
najmniej 3 dni przed tym terminem.
7.2 Zasady określania ilości materiałów
Obmiarów dokonywać należy zgodnie z zasadami przyjętymi w katalogach nakładów rzeczowych
zastosowanych do sporządzania kosztorysów ofertowych.
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane w czasie umożliwiającym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.
8 . ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń roboty polegają odbiorowi :
• ostatecznemu
• odbiorowi pogwarancyjnemu
8.1. Odbiór ostateczny robót
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8.1.1 Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót.
8.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających
• protokoły akceptacji użytych materiałów, wyrobów i urządzeń
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były przeprowadzane
8.2. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PŁATNOŚCI
Podstawę i przyjęty system płatności określać będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna być wliczona w koszt
robót podstawowych.
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
•
•
•
•
•
•
•

Umowa o wykonanie robót budowlanych
Przedmiar robót
Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy
Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów
Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych i instalacyjnych
Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich producentów
Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej.
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ST – 1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWYWAWCZE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST – 1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem
poszczególnych elementów. Specyfikacja jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
1.2 Zakres robót
Szczegółowy zakres i rodzaj robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej
Specyfikacji Technicznej.
2. MATERIAŁY POCZODZĄCE Z ROZBIÓRKI
Z rozbiórki będą pochodziły materiały takie jak gruz ceglany, deski, drewno, szkło, elementy metalowe,
tworzywa sztuczne.
3. SPRZĘT
Roboty prowadzone będą przy użyciu młotów, kilofów, łopat, szufli, wiader, taczek, pił do metalu, pił do
drewna, młotów pneumatycznych, samochodów skrzyniowych itp.
4. TRANSPORT
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wywóz drewna, gruzu, złomu,
szkła tylko na wyznaczone odpowiednie składowiska. Gruz z rozbiórek nie nadaje się do ponownego użycia.
5. WYKONANIE ROBÓT
Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie i przy użyciu młotów pneumatycznych w zależności od
rodzaju robót. Przy realizacji robót bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać odpowiednie
zabezpieczenia.
5.1. Czynności wstępne
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wybranych elementów robót. Elementy
znajdujące się na terenie prowadzonych robót nie przeznaczone do usunięcia powinny być przez Wykonawcę
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę to
powinny być odtworzone na koszt Wykonawcy w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy
winien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Elementy i materiały, które zgodnie z ST
stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku
zagrożeń na miejscu, a także sprawdzenia uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
7. JEDNOSTKI OBMIARU
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Powierzchnia (m2) dla stolarki, posadzek, tynków, malowania, (m3) dla robót betonowych i żelbetowych

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót następuje na podstawie protokołów odbioru przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiającego.
9. PODSTAWA PATNOŚCI
Podstawę i przyjęty system płatności określać będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Ministra Budownictwa i
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. – Dz. U. Nr 13 poz. 93 z późn. zm.
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ST – 1.2. OSADZENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST – 1.2. OSADZENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki budowlanej drzwiowej.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
1.2. Zakres robót
Zakres robót przedstawiony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej ST.
2. MATERIAŁY
Wybór stolarki należy uzgodnić z Zamawiającym przed dokonaniem jej zakupu. Przewiduje się montaż
stolarki o typowych wymiarach posiadającej Aprobaty Techniczne dopuszczające do stosowania w
budownictwie.
Wymagania szczegółowe do stolarki :
• ościeżnice systemowe wodoodporne w okleinie naturalnej lub drewnopodobnej w kolorze ustalonym z
Zamawiającym fabrycznie wykończone
• skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wodoodporne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone o
izolacji akustycznej 32dB w okleinie naturalnej i konstrukcji skrzydła jako płyta wiórowa otworowa w
ramie drewnianej, bądź też jako płyta pełna wzmocniona sklejką lub też jako drewno klejone. Skrzydła
wyposażone w klamkę z szyldem i zamek z wkładką patentową. Kolor skrzydeł do ustalenia z
Zamawiającym.
• skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wodoodporne łazienkowe z szybą matową jednoskrzydłowe
fabrycznie wykończone w okleinie naturalnej i konstrukcji skrzydła jako płyta wiórowa otworowa w
ramie drewnianej, bądź też jako płyta pełna wzmocniona sklejką lub też jako drewno klejone. Skrzydła
wyposażone w klamkę z szyldem i zamek z wkładką patentową. Kolor skrzydeł do ustalenia z
Zamawiającym
3. SPRZĘT
Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie stolarki powinny odbywać się w sposób zapewniający
zachowanie dobrego stanu technicznego i nieuszkodzenie. Stolarkę należy zabezpieczyć przed stłuczeniem
szyb. Specjalistyczny transport do przewożenia stolarki zapewni producent.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wbudowania stolarki
5.1.1.

Przygotowanie ościeży
Ościeża powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej. Należy zwrócić
uwagę na spełnienie warunków dotyczących zamocowania ościeżnic oraz uszczelnienia przestrzeni między
ościeżnicą a ościeżem.
W przypadku wystąpienia wad ościeża, które mogą pojawić się po wykonaniu demontażu istniejącej
stolarki przed przystąpieniem do montażu ościeżnic drzwiowych należy ościeża naprawić i oczyścić.
5.1.2.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki budowlanej
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W sprawdzone, przygotowane i oczyszczone ościeże należy wstawić ościeżnicę drzwiową stosując
podkładki, kliny i listwy dystansowe. W zależności od rodzaju łączników stosowanych do zamocowania stolarki
należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.
Ustawienia stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2mm na 1m wysokości ościeżnicy,
jednak nie więcej niż 3mm na całej długości ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie
może być większe niż 2mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 3mm przy długości
przekątnej powyżej 2,0m.
Po ustawieniu stolarki należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydła winny
rozwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i przy zamknięciu dociskać na całej długości do
ościeżnicy.
Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta stolarki.
Uszczelnienie styku ościeżnicy z ościeżem wykonać należy po trwałym zamocowaniu stolarki za
pomocą pianki poliuretanowej. Zabrania się uszczelniania przestrzeni sznurem smołowym lub innymi
materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozją środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.
Osadzoną stolarkę po wykonaniu wszystkich prac związanych z osadzeniem należy dokładnie
zamknąć.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”.
6.2. Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż
2mm na 1m i nie więcej niż 3mm na całej długości stojaka ościeżnicy. Największe dopuszczalne odchylenie
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm.
Jeżeli wszystkie badania dały pozytywne wyniki wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymogami. Jeśli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z
wymogami. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i zgłosić je
do ponownego odbioru.
7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi. Jednostką obmiaru dla
ościeżnic jest 1 szt. (sztuka)
8. ODBIÓR
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin. Roboty uznaje się z wykonane zgodnie z ST jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i przyjęty system płatności określać będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych
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ST – 1.3. ROBOTY POSADZKOWE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST – 1.3. ROBOTY POSADZKOWE są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podłóg i posadzek. Specyfikacja techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
1.3. Zakres robót
Zakres robót przedstawiony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej ST.
2. MATERIAŁY
Materiały do wbudowania :
• zaprawy samopoziomujące do zastosowań pod płytki ceramiczne i podłogi z desek
• panele podłogowe przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej fabrycznie
wykończone wykonane jako podłoga pływająca
• listwy wykończeniowe z PCV drewnopodobne fabrycznie wykończone na wykończenia
przyścienne
• płytki podłogowe typu gres o wymiarach min. 30x30cm kalibrowane w kolorze pastelowym i
płytki – kształtki okładzinowe schodów klasy ścieralności 5PEI, antypoślizgowe minimum R10,
o wskaźniku odporności chemicznej minimum 3, nasiąkliwość wodna mniejsza, bądź równa
3%, twardość płytek minimum 9 (w skali Mosha), klasyfikacja płytek według testu na plamienie
(PN-EN 122) klasa 2, układane na zaprawę klejacą np. Atlas lub Ceresit, o grubości warstwy i
typie dobranym do podłoża, fugi odporne na detergenty szer. max. 4 mm
Wybór materiałów i ich kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym przed dokonaniem zakupu.
Podłoże dla warstwy posadzkowe stanowi warstwa wylewki cementowej odpowiadające pod względem
wytrzymałości PN85/B-04500.
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do
fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością
łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty.
3. SPRZĘT
Pojemniki, wiadra, szpachle, poziomice, narzędzia do cięcia desek podłogowych ( wyrzynarki, piły
specjalistyczne), narzędzia do cięcia płytek gres, młotek, dobijak profilowany, klocek do dobijania, kliny, piła
rozpłatnica, piła ręczna lub elektryczna, wiertarka, metrówka, ołówek, miara, szyna dociskowa, kątownica lub
przymiar.
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie powinny odbywać się w sposób zapewniający zachowanie
dobrego stanu technicznego i nieuszkodzenie. Dostawa – samochody dostawcze, w obrębie prowadzonych
robót – transport ręczny. Płytki pakowne są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy
składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wykonanie podkładów
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Podkład wyrównujący z zaprawy samopoziomującej powinien być wykonany zgodnie ze sztuka
budowlaną z uzyskaniem odpowiedniej wytrzymałości i grubości podkładu. Podkład powinien mieć powierzchnię
równą poziomą. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywać prześwitów większych niż 1mm.
Panele podłogowe
Przed układaniem podłogi z paneli należy przestrzegać następujących wytycznych :
• oryginalnie zapakowane panele podłogowe poddać min. 48 godzinnej aklimatyzacji w warunkach
pokojowych (temp.ok. 18° C, wilg. względna pow. 40-65%)
• upewnić się, że podłoże jest suche (wilgotność resztkowa nie może przekraczać wartości 2% dla
posadzek cementowych a 0,3% dla anhydrytowych), równe (nierówności większe niż 2mm/m należy
zniwelować), stabilne i czyste
• panele podłogowe wyjmować z opakowania bezpośrednio przed montażem
Uwaga : przed i w trakcie układania, przy dobrym oświetleniu kontrolować stan paneli pod względem
ewentualnych uszkodzeń i wad. Reklamacje dotyczące różnicy odcieni, wielkości oraz widocznych wad
fabrycznych uwzględniane są przed położeniem paneli. Wyrób ten nie może być stosowany w wilgotnych
pomieszczeniach, gdzie wilgotność powietrza przekracza 70%, takich jak na przykład łazienki czy sauny.
Układanie paneli na systemie ogrzewania podłogowego jest wskazane tylko w przypadku ogrzewania ciepłą
wodą. Proszę wówczas przestrzegać specjalnej instrukcji, którą posiada i przekaże dystrybutor laminowanych
paneli podłogowych. W żadnym wypadku nie należy układać tej podłogi na ogrzewaniu elektrycznym.
Układanie podłogi na podłożu
Do układania paneli potrzebne są następujące materiały: folia paroizolacyjna PE o grubości 0,2 mm, podkład do
eliminacji odgłosu kroków (nie stosować w wypadku podłóg z laminatu ze zintegrowaną warstwą tłumiącą), kliny
dystansowe, klocek odbojowy, łyżka stolarska (zagięty pręt metalowy), piła, młotek (minimum 500 g), ołówek,
calówka, ew. klej/uszczelniacz, szpachla, masa wypełniająca (np. przy rurach ogrzewania) i linka. Panele z
otwartych opakowań należy niezwłocznie ułożyć.
Podłogi z laminatu układane są dłuższym bokiem prostopadle do kierunku padania światła (okna) metodą
„pływającą” (bez związania z podłożem). Nie wolno przyklejać ich do podłoża, przybijać gwoździami lub
mocować w inny sposób (np. stoperem drzwiowym).
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Kontrola jakości polegać będzie na sprawdzeniu jakości wykonanych warstw wyrównawczych, ułożenia podłogi,
płytek posadzkowych i schodowych typu gres oraz montażu listew przyściennych i wykonaniu cokolików.
6.2. Odbiory materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Z kontroli producenta
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały,
w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem (atestem, certyfikatem itp.), a budzą
wątpliwości powinny być przed użyciem do wbudowania poddane badaniom jakości
6.3. Odbiór podkładu
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Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót :
a) podczas układania podkładu
b) po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na
próbkach kontrolnych
Odbiór powinien obejmować :
• sprawdzenie materiałów
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym jeżeli jest
wymagana
• sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu, badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1mm
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie
przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania
podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych
• sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące. Prześwity między łatą i podłożem należy
mierzyć z dokładnością do 1mm
• sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym spadkiem za
pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością
do 1mm
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów
podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek dzielących
je na pola itp.). Badania należy prowadzić przez oględziny.
6.4. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić :
• temperaturę pomieszczeń
• wilgotność względną powietrza
• wilgotność podkładu
6.5. Odbiór końcowy robót posadzkowych i podłogowych
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją kosztorysową i ST powinny być przeprowadzone przez
porównanie wykonanej podłogi z opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie
oględzin oraz pomiaru posadzki.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę
pełnych właściwości techniczno – użytkowych. Odbiór posadzki powinien obejmować :
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego poprzez ocenę wzrokową
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki
• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (oględziny – naciskanie, opukiwanie)
• sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości mocowania listew przyściennych i
cokolików
7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) warstw wyrównawczych, posadzek i podłóg. 1mb
cokolików.
8. ODBIÓR
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin. Roboty uznaje się z wykonane zgodnie z ST jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i przyjęty system płatności określać będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i
Wymagania”
PN-63/B-1 01 45 „Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.”
PN-68/B-1 0156 „Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-79/B-1 2035 „Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.”
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na plamienie
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek
szkliwionych
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne Pobieranie próbek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie nasiąkIiwości wodnej, porowatości otwartej,
gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na uderzenie
metodą pomiaru współczynnika odbicia
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności wodnej
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodporności
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności chemicznej
PN-EN 104:1997 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie odporności na szok termiczny
PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione
PN-87/B-12038/05 Metody badań płytek ceramicznych Oznaczanie wytrzymałości na
zginanie
PN-EN 155:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności wodnej przez gotowanie Płytki
nieszkliwione
PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości na zginanie
PN-EN 103:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa
PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie odporności na pęknięcia
włoskowate. Płytki szkliwione
PN-EN 154:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni Płytki szkliwione
PN-EN 163:1994 Płytki płyty ceramiczne Pobieranie próbek i warunki odbioru
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-EN 98:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni
PN-EN 1308:1999 Kleje do płytek Oznaczanie poślizgu
PN-EN 1322:1999 Kleje do płytek Definicje i terminologia
PN-EN 1323:l999KIeje do płytek Płyta betonowa do badań
PN-EN 1324:1999 Kleje do płytek Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie dla klejów dyspersyjnych
PN-EN 1346:1999 Kleje do płytek Oznaczanie czasu otwartego
PN-EN 1347:1999 Kleje do płytek Oznaczanie zwilżalności
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek
szkliwionych
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie małych różnic barwy
PN-EN1 2004:2002/Al :2003 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne117
EN-13329 Podłogi z paneli laminowanych
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcje i certyfikaty producenta
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ST – 1.4. ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE, GLAZURNICZE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST – 1.4.
ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE,
GLAZURNICZE są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z tynkowaniem i malowaniem
przegród wewnętrznych. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
1.2. Zakres robót
Zakres robót przedstawiony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej ST.
2. MATERIAŁY
Materiały do wbudowania :
• gips budowlany i szpachlowy
• suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
• gotowe tynki mozaikowe na bazie żywic akrylowych
• farby wewnętrzne emulsyjne i emulsyjne zmywalne w kolorach pastelowych
• preparat do gruntowania typu UNI-GRUNT
• płytki ścienne – glazura 20x25cm lub inny uzgodniony z Zamawiającym wymiar, ścieralności
3PEI, nasiąkliwość wodna mniejsza, bądź równa 3%, twardość płytek minimum 8 (w skali
Mosha), klasyfikacja płytek według testu na plamienie (PN-EN 122) - klasa 2, układane na
zaprawę klejacą np. Atlas lub Ceresit, o grubości warstwy i typie dobranym do podłoża, fugi
odporne na detergenty szer. max. 3 mm.
Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez producenta. Przed
zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do zastosowania w budownictwie oraz
termin użycia produktu.
Tynk mozaikowy przeznaczony jest do ręcznego wykonywania powierzchni dekoracyjnych wewnątrz i na
zewnątrz budynków. Tynk ten charakteryzuje się wysoką trwałością, odpornością na zmywanie, czyszczenie i
ścieranie. Można go stosować na wszystkich równych podłożach mineralnych takich jak: beton, tynki
cementowo-wapienne, cementowe, płyty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne oraz na warstwach zbrojonych w
systemach dociepleń budynków.
Przeznaczony jest w szczególności na cokoły, podmurówki, ściany balkonowe, lamperie na klatkach
schodowych oraz w innych pomieszczeniach komunikacyjnych o dużej intensywności użytkowania
Tynk mozaikowy wykonano na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego. Jest to
produkt wydajny, wygodny i łatwy w użyciu i użytkowaniu. Tynk ten tworzy powłokę przepuszczalną dla pary
wodnej, hydrofobową, o niskiej koncentracji naprężeń.
Wysoka zawartość czystego polimeru gwarantuje bardzo dużą odporność na różnego rodzaju uszkodzenia.
Produkowany jest w kilkudziesięciu kompozycjach kolorystycznych.
Uwaga: Po nałożeniu tynk mozaikowy ma kolor mleczno-biały. Właściwy kolor tynk uzyskuje po wyschnięciu.
Duża wilgotność powietrza i niska temperatura noże spowodować wydłużenie czasu wiązania tynku i zmianę
odcienia barwy. Po stałym kontakcie z wodą może pojawić się „zmlecznienie”, które znika po wyschnięciu
powierzchni.
Należy więc unikać stosowania tego tynku w miejscach, gdzie będzie on narażony na długotrwałe oddziaływanie
wody lub wilgoci.
Wybór materiałów i kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym przed dokonaniem zakupu.
3. SPRZĘT
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Stoliki tynkarskie, pojemniki, wiadra, szpachle, gładkie pace stalowe, poziomice, łaty, taczki, mieszadła,
pędzle, wałki do malowania, narzędzia do cięcia profili z blach ocynkowanych.
4. TRANSPORT
Dostawa – samochody dostawcze, w obrębie prowadzonych robót – transport ręczny. Załadunek,
transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich, tynkarskich i okładzinowych powinno odbywać się w
sposób gwarantujący zachowanie dobrego stanu technicznego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania uzupełnienia tynków
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty
instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
5.2. Przygotowanie podłoży
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą.
5.3. Gładzie gipsowe
Gładź powinna składać się z narzutu i warstwy zewnętrznej. Narzut winien być wyrównany i zatarty
jednolicie, po związaniu należy go wygładzić papierem ściernym i po odkurzeniu oraz zwilżeniu podkładu
nanieść warstwę wierzchnią. Po związaniu całą powierzchnię należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem
ściernym, odkurzyć oraz zagruntować preparatem zmniejszającym chłonność podłoża.
5.4. Okładziny ścian z płytek ceramicznych
Okładziny ceramiczne powinny być montowane bezpośrednio do podłoża z tynku.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić podłoże z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyć z brudu.
Podkład na ścianach należy wykonać jako tynk dwuwarstwowy wykonany z obrzutki( cementowa marki 8) i
narzutu (cementowo-wapienny marki 5).
Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości 2-5 mm.
Wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej jednorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 min.
Przykładając płytkę do podłoża należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji
jaką ma zająć płytka w układanej warstwie. Przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na
podłożu.
Płytki należy układać ze spoiną gr. 2 -3 mm. stosując specjalne krzyżyki z tworzywa sztucznego. Układanie
rozpocząć od dołu do góry.
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie może być większe niż 2
mm na metr, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie może być większe niż 2 mm na długości łaty
dwumetrowej.
Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju należy natychmiast usunąć.
5.5. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw
Do wykonywania tynków szlachetnych mozaikowych cienkowarstwowych stosować tylko gotowe
zestawy tynkarskie. Przy przygotowywaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków należy ściśle przestrzegać
rygorów technologicznych przedstawionych przez producenta.
Podłoże pod tynki mozaikowe powinno być stabilne, równe i nośne – odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z , brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy
usunąć (zdrapać lub skuć). Po ich usunięciu należy zagruntować podłoże emulsją (np.: UNI-GRUNT).
Nierówności i ubytki należy wypełnić stosując np. zaprawę wyrównującą Atlas, zaprawę tynkarską Atlas lub
zaprawę szpachlową Atlas Rekord. Przed tynkowaniem, bez względu na rodzaj podłoża, należy wykonać
techniką malarską podkład z tynku podkładowego np. Atlas Cerplast. W przypadku wyboru ciemnych odcieni
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tynku wierzchniego, należy stosować podkład barwiony (grafit, klinkier lub brąz).
5.6. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich i niżej
podanych robót malarskich
Prace na wysokości powinny być prowadzone z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. Przy
robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do
ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej :
• zabezpieczenie oczu okularami ochronnymi przed zapruszeniem lub poparzeniem
• zabezpieczenie skóry twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz
wykonywanie robót w rękawicach
• używanie specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy)
5.6.1.

Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczona do
malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość
powierzchni.
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc
naprawianych.
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od
zastosowanych materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta).
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót
poprzedzających, a w szczególności :
• całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia urządzeń
sanitarnych oraz armatury oświetleniowej
• wykonaniu podkładów pod okładziny posadzkowe i podłogowe
• dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki budowlanej
• po wykonaniu montażu malowanych grzejników
• po ułożeniu posadzek
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne :
• powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności i równości odpowiadać
wymaganiom podanym wyżej
• wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny zostać naprawione przed przystąpieniem
do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie na równo z
powierzchnią tynku
• tynki gipsowe i gipsowo – wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania
farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być impregnowane
zgodnie z zaleceniami producenta farb
• przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń
mechanicznych (kurz, sadza, tłuszcze itp) i chemicznych (wykwity rdzy od zbrojenia
podtynkowego) oraz osypujących się ziaren piasku
Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do :
• rodzaju podłoża
• rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich)
• miejsca i warunków malowania
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie wyższej niż 22oC. Przed rozpoczęciem
robót malarskich należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb.
Gdy podłoże jest bardzo wysuszone należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozcieńczalnymi) woda za pomocą pędzla i po około 30 minutach przystąpić do malowania.
5.6.2. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być :
• gładkie i równe tzn. nie wykazujące nadrostów z zaprawy, zacieków z zaprawy itp.
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•
•
•

odpowiednio mocne tzn.: powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie wykruszające
się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień
czyste tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby należy je
usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać zimna wodą
dostatecznie suche

Podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo – wapienne posiadające drobne uszkodzenia
powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementową 1:3. Dopuszcza się
naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych masą szpachlową przewidzianą do wykonania tynków
pocienionych. W zależności od zastosowanych materiałów malarskich podłoża zgodnie z zaleceniami
producenta powinny być zagruntowane.
5.6.3.

Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu oraz ewentualnie
zafluatowaniu tynków i miejsc naprawianych. Przy wykonywaniu robót malarskich nie powinna występować w
pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyżej 30oC) oraz przeciągi. Malowanie elementów stalowych,
żeliwnych itp. można wykonywać po całkowitym umocowaniu wszystkich elementów. Wewnątrz budynków
pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Kontrola jakości wykonanych robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją opisową i
rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów
częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiarów.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z
dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku :
• pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu
do 3,5 m wysokości i 6 mm w pomieszczeniach > 3,5 m wysokości,
• poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb.
Niedopuszczalne są następujące wady :
• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z
podłoża,
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać :
• ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
Badanie przyczepności tynku do podłoża należy sprawdzić przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem.
Kontrola jakości wykonania okładzin z płytek ceramicznych polega na sprawdzeniu: jakości materiałów,
odchyleń od pionu powierzchni ścian, gatunku zapraw klejowych, grubości spoin, wzoru, równości i dokładności
ułożenia płytek ceramicznych, itp.
7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) tynków, okładzin z płytek ceramicznych oraz malowania
powierzchni.
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8. ODBIÓR
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin. Roboty uznaje się z wykonane zgodnie z ST jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Odbiór podłoża należy
przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich.
Odbiór okładzin ceramicznych :
Należy sprawdzić czy odchyłki odpowiadają wymogom opisanym w pkt 5.5 a ponadto:
• jakość fugowania i stopień wypełnienia fug
• stopień zabrudzenia płytek klejem lub fugą
• jednolitość koloru fugi
• należyte przyleganie płytek do podkładu przez lekkie opukiwanie- głuchy dźwięk wskazuje na nie
przyleganie okładziny do podkładu
• wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomocą pionu i poziomicy
• jednolitość barwy płytek
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i przyjęty system płatności określać będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i
Wymagania”
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-30020:1999 Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzanie systemami zapewnienia jakości
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4086/2004.
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0408/02/99.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzanie systemami zapewnienia jakości
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany
sufity. Klasyfikacja
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe
Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1
„Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcje i certyfikaty producentów
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ST – 1.5. ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST – 1.5. ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przegród
wewnętrznych. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
1.4. Zakres robót
Zakres robót przedstawiony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej ST.
2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścianek działowych muszą mieć dokumenty potwierdzające ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie
oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym punkcie powinny spełniać
niżej określone wymagania techniczne i estetyczne :
• płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne – wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm
• wełna mineralna grubości 100 mm, gęstości 50 kg/m3
• profile stalowe typu UW-CW 100x06 ,
• profile ościeżnicowe UA100 mocowane przy pomocy systemowych kątowników do podłogi i sufitu,
• wkręty samogwintujące 3,9 x 30 mm, zużycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102
• wkręty ocynkowane 5x70, kołek rozporowy PCW o6 mm ( mocowanie profili stalowych do ściany)
• masa szpachlowa do spoin
• gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu o współczynniku wodno – gipsowym 0,65 – 0,75
• kształtowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych

3. SPRZĘT
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być
dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wskazówki montażowe
Wykonanie ścianek z płyt gipsowo – kartonowych rozpoczyna się od montażu do ścian i stropów łączników
mocujących oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji należy
mocować płyty za pomocą specjalnych wkrętów do metalu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30
cm. Główki wkrętów powinny być zagłębione w licowe powierzchnie płyt ok.. 2 mm. Rozstawy konstrukcji, do
której mocowane są płyty określa norma PN – B10122:1972. styki płyt i zagłębione główki wkrętów należy
zaszpachlować gipsową masą szpachlową.
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Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych
Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych mogą być układane bez spoin. W przypadku układania bez styku miejsca
spoin należy zaszpachlować. Miejsce styku należy dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w masie szpachlowej
specjalnej taśmy zbrojącej. Do wypełnienia należy stosować specjalne masy szpachlowe. Przez wypełnienie
przestrzeni między profilami wełną mineralną konstrukcja pełni rolę izolacji cieplnej bądź akustycznej.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Zasady ogólne
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny
być wykonane zgodnie z normami i wskaźnikami oraz instrukcjami użycia producentów wybranych materiałów.
Kontrola wykonania okładzin z płyt gipsowo – kartonowych powinna być zgodna z wymaganiami normy PN72/B-10122:1972.
Zgodność z dokumentacją
Okładziny z płyt gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą
wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem w Dzienniku
Budowy potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.
Badania
Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania :
• sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną
• sprawdzenie materiałów
• sprawdzenie podłoży
• sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenia tynków w stykach, narożach, obrzeżach
oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny z sufitową
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych.
Opis badań
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych
suchych tynków z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin
zewnętrznych i pomiaru.
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie kontroli zapisów w dzienniku budowy
oraz innych dokumentów przedłożonych w trakcie czynności wstępnych. Materiały i elementy, których jakość nie
jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem(atestem) powinny być przed użyciem do robót poddane
badaniom przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku
materiałów nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania,
wydanym w trybie obowiązujących przepisów.
Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzić przez porównanie jakości i prawidłowości ukształtowania ich
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiaru z dokładnością do 1mm w trakcie odbioru międzyoperacyjnego.
Badanie prawidłowości wykonania
Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia suchych tynków w stykach, narożach,
obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przełączeniach okładziny ściennej z sufitem należy
przeprowadzać przez porównanie tych robót z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za
pomocą kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych i pomiaru z odpowiednią
dokładnością.
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów okładzin z płyt gipsowych należy przeprowadzać przez
porównanie z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar.
Pomiaru długości i wysokości należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową.
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać na
zgodność z wymaganiami normy za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych
do siebie kierunkach łaty kontrolnej długości 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu
między tą łatą a powierzchnią suchego tynku z dokładnością 0,5mm.
Sprawdzenie prawidłowości wymaganego dokumentacją konta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami
suchych tynków należy po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni przeprowadzić stalowym kątownikiem
murarskim(a w przypadku kątów różnych od 90° kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem
ciesielskim), łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez przykładanie
okładziny i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm.
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z
podziałką milimetrową.
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową
Prześwit w odległości 1m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w normie.
Ocena wyników badań
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni odbierane suche tynki należy uznać za zgodne z wymaganiami
normy.
W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dało wynik należy albo całość odbieranych robót albo tylko niewłaściwie
wykonaną ich część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. Wówczas należy:
a) poprawić suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodności z
normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownych ostatecznych badań kontrolnych albo,
b) nakazać usunięcia suchego tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i żądać ponownego jego
wykonania.
7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) ścianek.
8. ODBIÓR
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin. Roboty uznaje się z wykonane zgodnie z ST jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i przyjęty system płatności określać będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10122:1972 Roboty okładzinowe, Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom 1; Budownictwo
ogólne Arkady 1988r.
PN-EN 12859;2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań,
PN-EN 12860;2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. definicje, wymagania i metody badań,
PN-92/B-01302 Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia.
PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne .
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe.
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ST – 1.6. NADPROŻA W ŚCIANACH NOŚNYCH
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.5. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST – 1.6. NADPROŻA W ŚCIANACH NOŚNYCH są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nadproży nad nowymi otworami
drzwiowymi. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
1.6. Zakres robót
Zakres robót przedstawiony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej ST.
2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do wykonania nadproży muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Nadproża

prefabrykowane typ L 19 dł. jak w PB. wg normy, ewentualnie dwuteowniki zwykłe INP o długości wg
planu wg PN-91/H-93407, DIN 1025-1:1995, PN-EN 10024:1998, EN 10024:1995.
Nadproża prefabrykowane odpowiadają wymaganiom normy PN-60/B-82251, w oparciu o dokumentację
techniczną producenta.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być
dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien
być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych,
oświetlone z dostateczną wentylacją.
5. WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do montażu miejsce montażu nadproży lub belek stalowych podstemplować po
obu stronach ściany stalowymi rozporo-ściągami , w której ma nastąpić montaż nadproża w rozstawie
max. co 1 m. Podstemplować należy również strop na kondygnacji poniżej w miejscu prowadzenia
robót. Po wykonaniu prac i odbiorze potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie stropów można
zdemontować.
Przed montażem belek nadprożowych należy wykuć gniazda na projektowanej długości dla jednej z
belek( nadproża) , po zamontowaniu jednej prace powtórzyć analogicznie dla drugiej belki.
Przed przystąpieniem do montażu belek stalowych dolne stopki belek owija się siatką dla zapewnienia
odpowiedniej przyczepności tynku. Pod belkami stalowymi występują dość duże naprężenia, dlatego
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trzeba je opierać na ścianie za pośrednictwem warstwy betonu lub dwóch, trzech warstw cegieł
pełnych. Głębokość oparcia profili przyjmuje się jako połowę wysokości belki powiększoną o 15 cm.
Ma to szczególne znaczenie w ścianach wznoszonych z materiałów o stosunkowo niedużej
wytrzymałości, takich jak beton komórkowy czy pustaki ceramiczne. Później wypełnia się cegłami lub
bloczkami przestrzeń między belkami, a dwuteowniki dodatkowo okłada się nimi z boku.
Nadproże tego typu nie wymaga zwykle deskowania, ponieważ profile stalowe układa się w takich
odstępach, żeby cegły można było oprzeć wprost na stopkach belek. Tak ułożone nadproże od razu
osiąga pełną nośność i może być natychmiast obciążone.
Montaż prefabrykatów
• montaż prefabrykatów należy wykonać zgodnie PN-60/B-82251 i instrukcją producenta
• kolejność montażu prefabrykatów wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montażu
• przy montażu nadproży, oparcie elementów na podporze określone w dokumentacji wynosi minimum
100mm
• każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na
ściskanie określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, grubość warstwy zaprawy
powinna być nie mniejsza niż 10mm i nie większa niż 20mm
• przy montażu prefabrykatów nadproży należy zwrócić uwagę na dokładne ich położenie w poziomie
określonym w projekcie
• po ułożeniu prefabrykatów należy wykonać ich połączenie i zabetonowanie, z materiałów i w sposób
określony w projekcie
• do wypełnienia styków stosować beton drobnoziarnisty o średnicy kruszywa do 8mm, klasa betonu
musi być zgodna z projektem
• przed zabetonowaniem miejsca styków i węzłów prefabrykatów obficie zmoczyć wodą, - zaprawa
ułożona w stykach prefabrykatów powinna mieć markę M12

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.
W zakresie odbioru robót montażowych prefabrykatów betonowych kontroli podlegają :
• zewnętrzneh wymiary zmontowanej konstrukcji
• poziom ułożenia nadproży
• dokładność oparcia na podporach
• wypełnienie złączy
7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiaru jest 1m.
8. ODBIÓR
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót

zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Podstawę i przyjęty system płatności określać będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I Roboty ogólnobudowlane - wyd.
Arkady 1989.
PN-B-06281 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych
PN-60/B-82251 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprożowe

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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ST – 1.7. ROBOTY W ZAKRESIE CYKLINOWANIA I LAKIEROWANIA PARKIETÓW
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST – 1.7. ROBOTY W ZAKRESIE CYKLINOWANIA I
LAKIEROWANIA PARKIETÓW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
cyklinowaniem i lakierowaniem parkietów. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze.
1.2. Zakres robót
Zakres robót przedstawiony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej ST.
2. MATERIAŁY
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach użyteczności
publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów.
Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.
Parkiety należy lakierować po uprzednim przygotowaniu powierzchni (cyklinowaniu) lakierem podkładowym i
nawierzchniowym zgodnie z wymogami wybranego producenta.
Wybór materiałów i kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym przed dokonaniem zakupu.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych Specyfikacji Technicznej.
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i
musi odpowiadać przyjętej technologii.
4. TRANSPORT
Dostawa – samochody dostawcze, w obrębie prowadzonych robót – transport ręczny. Załadunek,
transport, rozładunek i składowanie materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami
o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed przystąpieniem do wykonania posadzek należy przewietrzyć pomieszczenia
5.2. Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się cyklinowanie parkietu nie powinna
być niższa niż 150 i powinna być zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robót, w
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania lakieru
5.3. Wszystkie materiały należy dostarczyć do pomieszczenia, w którym będą stosowane, conajmniej na 24
godziny przed układaniem
5.4. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiegać dylatacja konstrukcjipodłogi i
posadzce parkietowej
5.5. Posadzka parkietowa powinna być trwale związana z podkładem. Posadzka parkietowa powinna być
ułożona szczelnie.
5.6. Posadzka parkietowa powinna być równa i pozioma.
• cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakowa barwę
• dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny poziomej nie powinno
być większe niż 2 mm/m na całej długości pomieszczenia
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powierzchnia podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma
odchyłki dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mmoraz
w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe
niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia
po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu posadzka wraz z listwą podłogową przyścienną powinna
być polakierowana lakierem podkładowym i nawierzchniowym według instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :
• wizualnego wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania ubytków i porowatości,
czystości i zawilgocenia
• równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2metrowa łatę
• prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując
pomiarów szerokości i prostoliniowości
• wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
• prawidłowości przygotowania podłoży
• jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek.
7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) nawierzchni.
8. ODBIÓR
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin. Roboty uznaje się z wykonane zgodnie z ST jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość położenia deszczułek parkietowych, jednolitość warstwy
lakieru, prawidłowość mocowania listew podłogowych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i przyjęty system płatności określać będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 13647 : 2004 Podłogi drewniane i posadzki parkietowe oraz
boazerie i okładziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki
geometrycznej.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy
klejowych
PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe
na drewno zastosowanie na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór.
Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcje i certyfikaty producentów
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ST – 1.8. ELEMENTY KOWALSKO - ŚLUSARSKIE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST – 1.8. ROBOTY KOWALSKO - ŚLUSARSKIE są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru bariery podjazdu dla niepełnosprawnych, kraty pomostowej a także kraty
stalowej wewnętrznej. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do wykonania elementów stalowych muszą mieć dokumenty potwierdzające ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie
oznakowane. Materiały zastosowane według projektu technicznego mają spełniać określone wymagania
techniczne i estetyczne.
Balustradę należy wykonać ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo według
załączonej koncepcji projektowej. Balustradę należy wykonać o wysokości 1,10m zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót. Ostateczny wygląd i kolorystyka balustrady do uzgodnienia z
Zamawiającym. Kraty pomostowe typu WEMA ocynkowane ogniowo, krata wewnętrzna otwierana ze stali
czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo według załączonej koncepcji projektowej
3. SPRZĘT
Różnego rodzaju elektronarzędzia oraz sprzęt ręczny.
4. TRANSPORT
Dostawa – samochód skrzyniowy z zakładu produkcyjnego na miejsce wbudowania. Rozładunek w
sposób zapewniający nieuszkodzenie elementów balustrady.
5. WYKONANIE ROBÓT
Montaż balustrady gotowej należy przeprowadzić po wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji oraz zgodności z dokumentacją.
7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiaru jest mb balustrady i m2 kraty oraz 1 m2 kraty pomostowej
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót ślusarsko-kowalskich obejmuje:
• sprawdzenie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją
• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów
• sprawdzenie osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej
• sprawdzenie poprawności konstrukcyjnych jakości wykonania połączeń konstrukcyjnych
• sprawdzenie jakości pomalowanych elementów
Roboty wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte, muszą być
poprawione i zgłoszone do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i przyjęty system płatności określać będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
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ST – 1.9. ROBOTY MUROWE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST – 1.9. ROBOTY MUROWE są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem uzupełnień ścianek działowych i zamurowaniem otworów.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
1.2. Zakres robót
Zakres robót przedstawiony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1 Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła
się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających
powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
2 na 15 sprawdzanych cegieł, 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 5 na 40 sprawdzanych cegieł.
2.2.2 Cegła dziurawka klasy 75
• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
• Masa 2,15-2,8 kg
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.
• Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa
•
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po
badaniu.
2.2.3. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
• Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
• Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
• Masa typ K1 2,3-2,9 kg
• Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
• Masa typ K2 4,9-6,3 kg
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%
• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
• Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK
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Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po
badaniu.
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.

2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowowapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa
niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT
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 robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i projektem
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, 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.

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące prowadzenia robót ziemnych podano w „Wymaganiach ogólnych”
Wymagania ogólne:
- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub
moczyć w wodzie.
- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
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W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegły pełnej i cegły dziurawki
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna
10 mm,10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna
przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
5.2.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że
każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż
o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”.
6.2 Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
• wymiarów i kształtu cegły,
• liczby szczerb i pęknięć,
• odporności na uderzenia,
• przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.3. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
6.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli
Rodzaj odchyłek
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni
Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości
Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane

mury niespoinowane

3
10

6
20

3
6
20

6
10
30

1
15

2
30
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Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm
szerokość
wysokość
ponad 100 cm
szerokość
wysokość

1
10

2
10

+6, –3
+15, –1

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
• dokumentacja techniczna,
• dziennik budowy,
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i przyjęty system płatności określać będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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ST – 1.10. ROBOTY ZIEMNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST – 1.10. ROBOTY ZIEMNE są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów pod fundamenty podjazdu dla
niepełnosprawnych. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
1.2. Zakres robót
Zakres robót przedstawiony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej ST.
2. MATERIAŁY
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 Specyfikacji technicznej 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 robot 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.
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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.
Piasek do podkładów winien być średni, gruby o uziarnieniu mieszanym z udziałem frakcji poniżej 0,06 mm nie
większym niż 15% wagowo.
3. SPRZĘT
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 robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i projektem
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, 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 przewiduje 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 niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 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, 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
nieodpowiadające 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 zanieczyszczeni i spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.2 Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, 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.
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
Ogólne warunki dotyczące prowadzenia robót ziemnych podano w „Wymaganiach ogólnych” Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram prac uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. W projekcie tym winny znajdować się rysunki
robocze zabezpieczeń wykopów.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było
przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich
zasypanie.
Duże wykopy ziemne mogą być wykonywane ręcznie do głębokości 2 m., natomiast mechanicznie do głębokości
4m. Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne
tylko do głębokości 1 m. poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.
Wykonanie wykopów fundamentowych nie powinno naruszać struktury gruntu w dnie wykopów. W tym celu
wykopy należy wykonywać do głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla wykopów
wykonywanych ręcznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm w zależności od rodzaju
gruntu. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości równej lub
większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, Wykonawca winien zastosować środki
zabezpieczające przed osadzaniem i odkształceniem tych budowli.
Wykopy należy chronić przez dopływem wody gruntowej. Nie można pozwalać na gromadzenie się wody w
wykopie. Dlatego należy odpompowywać wodę również w czasie przerw w robotach i zwiększać nasilanie
pompowania w okresie deszczów.
W przypadku, gdy wykopany dół fundamentowy trzeba będzie pozostawić na zimę, to przy gruntach
wysadzinowych należy dno wykopu chronić przed zamarzaniem. Jeżeli z jakichś względów nie zastosowano
potrzebnej ochrony należy przy wznowieniu robót wymienić przemarzniętą warstwę gruntu.
Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, należy po wyrównaniu
powierzchni starannie ubić warstwę żwiru lub tłucznia o grubości 15cm.
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 +/-5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/-10cm. Różnice w
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1cm i -3cm.
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10cm, 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 10cm przy
pomiarze łatą 3-metrową.
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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
prze wilgoceniem 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.
5.5 Zagęszczanie gruntu nasypowego
Zagęszczanie podkładów winno odbywać się warstwami o grubości umożliwiającej uzyskanie wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.
Grubość warstwy gruntu w nasypie powinna wynosić:
• przy zagęszczaniu lekkimi walcami – max. 0,2 m.
• przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi – max 0,4 m.
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie.
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik
zagęszczania powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego.
Wilgotność gruntu zagęszczonego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy:
• rozścielić grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem
mechanicznym
• warstwę nasypowego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu
zagęszczającego
• prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”.
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
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
Sprawdzenie jakości wykonania robót:
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt 6.1
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6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica
Lp.
1

Badana cecha
Pomiar szerokości wykopu ziemnego

2
3

Pomiar szerokości dna wykopu
Pomiar rzędnych powierzchni
wykopu ziemnego

4
5
6
7

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równości powierzchni
Pomiar równości skarp
Pomiar spadu podłużnego powierzchni
wykopu

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m
i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach
powierzchni wykopu co 20cm oraz w punktach wątpliwych

- Szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10cm.
- Rzędne wykopu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej
niż -3cm lub +1cm.
- Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
- Równość dna wykopu
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm.
- Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10cm,
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
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 niemającą zasadniczego wpływu
na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. JEDNOSTKA OBMIARU
Roboty obmierza się w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru. Kategorie gruntu dla poszczególnych
robót ziemnych należy przyjmować wg danych projektu lub protokolarnych ustaleń na podstawie badań w
terenie przy uwzględnieniu charakterystyki i rodzajów gruntu.
Objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się wg określonych w projekcie wymiarów lub
przekrojów poprzecznych i profili podłużnych wykopów, przekopów lub ukopów, a więc w metrach sześciennych
gruntu rodzimego. W wyjątkowych wypadkach, objętość robót kubaturowych należy obliczać w oparciu o
projektowane wymiary nasypów po ich zagęszczeniu.
W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemożliwy do przeprowadzenia, ilości
gruntu należy obmierzać w stanie spulchnionym na odkładzie lub na środkach transportowych (wagonach,
samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowej objętości robót ziemnych do wyników obmiaru gruntu
spulchnionego należy stosować współczynniki zależne od kategorii gruntu.
Objętości przekopów drogowych i kolejowych oraz innych przekopów lub wykopów stałych, dla których
przewidziane jest w projekcie umocnienie skarp, należy obliczać wg przekrojów poprzecznych przez umocnienia
skarp.
Objętości wykopów tymczasowych ze skarpami lub o ścianach pionowych obliczać należy w oparciu o określone
wymiary, które ustala się zgodnie z podanymi niżej zasadami lub założeniami.
Pochylenie skarp wykopów tymczasowych przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu, szerokości dna i
głębokości wykopu.
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Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy zawsze przyjmować jako równe
wymiarom rzutu ław fundamentowych niezależnie od rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu. Wykopy
fundamentowe ze skarpami można stosować wyłącznie przy głębokościach większych:
- od 2.0m w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,
- od 1.0m w pozostałych gruntach.
8. ODBIÓR
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin. Roboty uznaje się z wykonane zgodnie z ST jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Roboty ziemne winny być wykonane
zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną i normami.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i przyjęty system płatności określać będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
BN-77/8931-12
PN-B-06050

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
Grunty budowlane. Badania polowe
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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ST – 1.11. PODKŁADY BETONOWE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST – 1.11. PODKŁADY BETONOWE są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z tynkowaniem wykopów pod fundamenty podjazdu dla
niepełnosprawnych. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
1.2. Zakres robót
Zakres robót przedstawiony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej ST.
2. MATERIAŁY
2.1 Beton i składniki betonu
Podkłady betonowe należy wykonywać z betonu C16/20 (B20), który spełnia wymogi polskiej normy PN-B06250.
Wymagania dotyczące nasiąkliwości:
• 5% w przypadku betonów narażonych bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych
• 9 % w przypadku betonów osłoniętych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferyczny
Konsystencja betonu zgodna z wymogami PN-B-06250 powinna być gęstoplastyczna.
2.2 Cement
Cementy stosowane do wyrobu elementów betonowych powinien:
• spełniać wymagania normy PN-B-19701
• dla betonów zwykłych klasy B10 do B40 należy stosować cement klasy 32.5 do 42.5
• rodzaje użytego cementu przyjmować zgodnie z PN-B-19701 w zależności od warunków
dojrzewania betonu oraz przyjętej klasy cementu i rodzaju wykonywanego elementu
• właściwości mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla użytych cementów powinny spełniać
wymagania zgodnie z normą PN-B-19701
Magazynowanie cementu
- 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 pochylono, 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.
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2.3 Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielęgnacji podbudowy należy używać wody odpowiadającej
wymaganiom PN-B-32250.Woda z wodociągów miejskich nie podlega badaniu.
2.4 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. Piasek powinien spełniać następujące
wymagania:
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-806714.34 nie powinien wywoływać zwiększenia
wymiarów liniowych ponad 0,1%,
- zawartość związków siarki - do 0,2%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - niedająca barwy ciemniejszej od wzorcowe) wg normy PN-B06714.26,
- 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 PN-B-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.
2.5 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.
Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki betonowej i betonu mogą
być stosowane dodatki i domieszki niewpływające na zmianę właściwości technicznych betonu określonego w
projekcie pod warunkiem, że odpowiadają wymaganiom norm państwowych lub zostały dopuszczone do
stosowania przez upoważniona placówkę naukowo-badawcza.
Skuteczność działania i możliwość jednoczesnego stosowania różnych domieszek lub dodatków należy za
każdym razem sprawdzać doświadczalnie.
Domieszki, w ilości ustalonej doświadczalnie należy dozować zgodnie z instrukcja producenta. Jeżeli nie jest
ustalona w instrukcji, należy domieszki dozować z wodą zarobową. Sposób oraz okres składowania dodatków i
domieszek powinny być zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
Domieszki uplastyczniające pozwalające na zmniejszenie wskaźnika wodno-cementowego betonu przy
zachowaniu wymaganej konsystencji należy stosować z uwzględnieniem następujących zasad:
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a) użycie domieszki jako części wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do składu mieszanki betonowej
pozwala na otrzymanie betonu o tej samej wytrzymałości, lecz większej urabialności niż beton kontrolny,
b) użycie domieszki i zmniejszenie wskaźnika cementowo - wodnego przez ograniczenie ilości wody
zarobowej powoduje zwiększenie wytrzymałości betonu o takiej samej konsystencji jak beton kontrolny
Domieszki przyśpieszające twardnienie i przyrost wczesnej wytrzymałości betonu stosuje się w celu:
- uzyskania wymaganej wytrzymałości betonu w krótszym czasie zarówno w temperaturze normalnej, jak i
przy obróbce cieplnej,
- złagodzenia warunków obróbki cieplnej,
- uniknięcia strat wytrzymałości betonów poddawanych obróbce cieplnej,
- zaoszczędzenia cementu lub energii cieplnej
Domieszki tej grupy nie wpływają znacząco na urabialność, zawartość powietrza lub wskaźnik cementowowodny mieszanki betonowej. Należy liczyć się jednak z pewnym zwiększeniem skurczu i pełzania betonów z
domieszkami przyśpieszającymi twardnienie. Dostępne w kraju domieszki powinny posiadać stosowne atesty i
mieć certyfikat o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Domieszki przeciwmrozowe stosuje się do wykonywania betonów w okresie zimowym metodą zimnych
składników przy średniej temperaturze otoczenia nieprzekraczającej -15 °C.
Dozowanie tych domieszek uzależnione jest od temperatury i zwiększa się z jej obniżeniem. Mieszanki
betonowe z domieszkami przeciwmrozowymi należy projektować zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji [1]
wymienionej w p. 3.5.
Domieszki opóźniające wiązanie i twardnienie znajdują zastosowanie do:
- betonu towarowego transportowanego na znaczne odległości,
- betonów wykonywanych w warunkach podwyższonej temperatury w celu niedopuszczenia do naprężeń
wewnętrznych i rys,
- betonów hydrotechnicznych,
- mieszanek betonowych pompowanych na znaczne odległości, zapraw lub zaczynów iniekcyjnych stosowanych
w robotach związanych ze stabilizacją gruntów.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu odpowiedniej jakości w celu wykonania i
przeprowadzenia robót związanych z betonowaniem oraz czynności pomocniczych.
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 po- dawania 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
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, 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
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczeni i spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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
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.,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
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 specyfikacji technicznej 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).
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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 zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 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 0,3-0,5 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 z 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 i
poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie 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 mac 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
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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 konstrukcji, 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 należy wykonać według projektu technologicznego deskowania. 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. Otwory w konstrukcji i
osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.
5.7 Dokumentacja kontroli jakości betonu.
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości
betonu. Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące,
licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno
zawierać następujące dane merytoryczne:
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy atmosferyczne,
wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,
- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania,
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność),
- okres w którym wyprodukowano dana partie betonu
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz
sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”.
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6.2. 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 m3 betonu,
- 3 próbki
na dobę,
- 6 próbek
na parte 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 PN-B-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 według
Badania składników betonu
1) Badanie cementu
PN-EN 196-3 j.w.
-czas wiązania
-stałość objętości
- obecność grudek
PN-EN 196-6
- wytrzymałość
PN-EN 196-1
j.w.
2) Badanie kruszywa
- skład ziarnowy
PN-EN 933-1
- kształt ziaren
PN-EN 933-3
- zawartość pyłów
PN-EN 933-9
- zawartość zanie czyszczeń
PN-B-06714/12

Termin lub częstość badania
Bezpośrednio przed użyciem
każdej dostarczonej partii

j.w.
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j.w.
j.w.

Rodzaj badania
- wilgotność
3) Badanie wody

Metoda badania według
PN-EN 1097-6
PN-B-32250

4)badanie dodatków i
domieszek
Urabialność
Konsystencja

PN-B-06240 i Aprobata
Techniczna
PN-B-06250
j.w.
j.w.
j.w.

j.w.

Zawartość powietrza
1) Wytrzymałość na ściskanie
na próbkach
2) Wytrzymałość na ściskanie
– badania nieniszczące
3) Nasiąkliwość

j.w.
j.w.

4) Mrozoodporność
5) Przepuszczalność wody

Badanie mieszanki betonowej
j.w.
j.w.
Badanie betonu
j.w.

PN-B-06261 PN-B-06262
PN-B-06250

j.w.
j.w.

Termin lub częstość badania
Przy rozpoczęciu robót i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
Przy rozpoczęciu robót
Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmianę roboczą
j.w.
Po ustaleniu recepty i po
wykonaniu każdej partii betonu
W przypadkach technicznie
uzasadnionych
Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3
betonu
j.w.
j.w.

6.3. Tolerancja wykonania
6.3.1. 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 różnoimienne w stosunku do
układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć
działania korygujące.
6.3.2. 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 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem
6.3.3. 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.
6.3.4. Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.5. 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 < 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.
7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiaru jest 1 metr sześcienny dla robót betonowych.
8. ODBIÓR
8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
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 robot zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną,
- 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
Podstawę i przyjęty system płatności określać będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Polskie normy
PN-B-06250
Beton zwykły.
PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 197-1
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności
PN-B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
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.
[ 1 ] Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.
PN-80/B-01800
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Klasyfikacja i określenie środowisk.
PN-EN 196-1/1996
Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości
PN-EN 196-3/1996
Cement. Metody badań. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 206-1/2003
Beton zwykły i lekki.
PN-EN 1008/2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek
PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-30000/1990
Cement portlandzki
PN-88/B-30001
Cement portlandzki z dodatkami
PN-82/H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-B-06712/A1/1997
Kruszywa do betonu. Rodzaje i uziarnienie.
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ST – 1.12. ZBROJENIE KONSTRUKCJI
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST – 1.12. ZBROJENIE KONSTRUKCJI są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zbrojeniem fundamentów i konstrukcji wsporczej podjazdu
dla niepełnosprawnych. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
1.2. Zakres robót
Zakres robót przedstawiony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej ST.
2. MATERIAŁY
2.1 Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych kontraktem stosuje się
stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6 : AIIIN, gatunku RB500W/BSt500SQ.T.B oraz stal klasy Al., gatunku St3SX-b. -Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej. Pręty
okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-115)
o następujących parametrach:
* średnica pręta w mm
8 – 12
* 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 st.
brak pęknięć i rys w złączu
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach:
* średnica pręta w mm
* granica plastyczności Re(min) w MPa
355
* wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 490
* wytrzymałość charakterystyczna w MPa
355
* wytrzymałość obliczeniowa w MPa
295
* wydłużenie (min) w %
20
* zginanie do kąta 60 st.
brak pęknięć i rys w złączu
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01
o następujących parametrach:
* średnica pręta w mm
5,5-40
* granica plastyczności Re(min) w MPa
240
* wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 370
* wytrzymałość charakterystyczna w MPa
240
* wytrzymałość obliczeniowa w MPa
200
* wydłużenie (min) w %
24
* zginanie do kąta 60 st.
brak pęknięć i rys w złączu
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-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 60 st.
brak pęknięć i rys w złączu
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Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym
okiem
- Wymagania przy odbiorze materiałów :
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-H-93215
Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia prętów winna mieć atest z następującymi danymi:
- nazwa wytwórcy
- oznaczenie wyrobu wg normy
- numer wytopu lub numer partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny
- masa partii
- rodzaj obróbki cieplnej
Na przewieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów muszą być dane:
- znak wytwórcy
- średnica nominalna
- znak stali
- numer wytopu lub partii
- znak obróbki cieplnej
- drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego (wiązałkowego).
- Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowania stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe
muszą być przymocowane do prętów
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt używany przy przygotowywaniu i montażu zbrojenia taki jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki
powinny być sprawne i posiadać instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymogi przepisów BHP. Osoby
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT
Transport materiałów do wykonania zbrojenia powinien odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan
techniczny. Pręty muszą być tak ułożone, aby nie dopuścić do trwałych odkształceń. Ze względu na wymiary
należy zwrócić szczególną uwagę na transportowanie materiałów zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące przygotowania, montażu i odbioru zbrojenia podano w „Wymaganiach ogólnych” i
normie PN 91/5-10042. Klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1 Czyszczenie prętów
Pręty do zbrojenia przed użyciem należy oczyścić z rdzy, kurzu, błota. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone
farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na chwilowe działanie wody słonej należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
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Stal tylko zabrudzoną lub oblodzoną należy zmyć strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.2 Prostowanie prętów.
Pręty można prostować za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia
od linii prostej wynosi 4mm.
5.2.3 Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub palnika acetylenowego. Pręty ucina się z
dokładnością do 10mm.
5.2.4 Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d dla
stali A-III i A-II lub 5 d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy
mniejszej niż 12mm. Pręty o większej średnicy należy odginać 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
Do zbrojenia należy stosować stal spawalną. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne
otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie
i względem deskowania nie może ulec zmianie.
W konstrukcję można wbudować stal pokryta co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.
Nie można wbudować stali w jakikolwiek sposób zabrudzonej.
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, podciągów, gzymsów
- 0,025 m
- dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów
Układ zbrojenia i otulin winny być zgodne z dokumentacją projektową.
Układanie zbrojenia na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Po wykonanym szkielecie zbrojeniowym chodzenie jest niedopuszczalne.
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.
Drut wiązałkowy o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach
większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze
strzemionami, a pozostałych prętów na przemian.
- Rozmieszczenie prętów w przekroju elementu konstrukcji
1. Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od przewidywanego
sposobu zagęszczania betonu, z tym, że odległości miedzy prętami mierzone w świetle powinny być nie
mniejsze niż:
- 20 mm - jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania, i nie mniej niż średnica
nominalna grubego pręta.
- 50 mm - jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania.
2. Dla prętów zbrojenia górnego (np. zbrojenia przy podporze belki) odległość powinna wynosić 30 mm i nie
mniej niż średnica pręta.
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3. Przy zbrojeniu układanym w kilku warstwach prostopadłych do kierunku betonowania pręty powinny być
usytuowane jeden nad drugim, przy czym odległość miedzy prętami poszczególnych warstw powinna wynosić
co najmniej 20 mm i nie mniej niż średnica pręta.
4. W przypadku gdy są zapewnione warunki prawidłowego zagęszczania betonu (przy użyciu wibratorów),
dopuszcza się na grupowanie prętów parami. Odległość miedzy parami prętów powinna wynosić nie mniej niż
1,5 d i nie mniej niż 30 mm.
- Kotwienie prętów zbrojenia i siatek
1. W elementach zbrojeniowych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za pomocą:
odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami, pętli oraz prętów poprzecznych połączonych z
prętami kotwionymi za pomocą zgrzewania punktowego(garbowego).
2. Pręty zbrojeniowe zaleca się tak kształtować, aby ich zakotwienie w konstrukcji żelbetowej znajdowało się w
strefie ściskanej danego elementu.
3. Podstawowa długość zakotwienia prętów gładkich zakończonych hakami i żebrowanych bez haków podana
jest w PN-99/B-03264.
4. Podstawowa długość zakotwienia należy zwiększyć o 20% w przypadku kotwienia prętów poziomych
usytuowanych w odległości mniejszej niż 100 mm od górnej powierzchni elementu o wysokości h > 0,4 m
wykonywanego na placu budowy.
5. Podstawowa długość zakotwienia należy zwiększyć o 50% w przypadku konstrukcji obliczonych na
obciążenie wielokrotnie zmienne.
- Zasady łączenia prętów zbrojenia
1. Zbrojenie powinno składać się, jeżeli jest to możliwe, z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła
lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie może być spełniony, odcinki prętów mogą być w
zasadzie łączone za pomocą spajania. Dopuszcza się łączenie prętów na zakład wg p. 4.5.4.2..
2. Pręty ze stali klasy A-0, A-III mogą być spajanie za pomocą zgrzewania elektrycznego doczołowego,
spawania elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego).
3. Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały się w tych przekrojach konstrukcji, w których nośność prętów nie
jest w pełni wykorzystana.
- Połączenia na zakład
1. Połączenia na zakład należy wykonywać wg PN-99/B-03264.
2. Prętów o średnicy 25 mm i większej oraz prętów zbrojenia w elementach konstrukcji, których cały przekrój jest
rozciągany (np. ściągi i wieszaki), nie należy łączyć na zakład.
3. Rozstaw strzemion na długości połączenia powinien być zmniejszony dwukrotnie w stosunku do wymaganego
na odcinku elementu.
4. Długość zakładu prętów należy przyjmować równa co najmniej długości zakotwienia wg PN- 93/B-03264.
5. Przekrój prętów łączonych w jednym miejscu nie powinien przekraczać wartości podanych w PN-99/B-03264.
6. Na długości łączenia należy wykonać strzemiona zamknięte.
7. Do stabilizacji połączeń prętów w szkieletach wiązanych należy stosować drut wiązałkowy goły żarzony o
średnicy 1 lub 1,2 mm. Drut wiązałkowy może być zastąpiony odpowiednimi spinaczami.
- Zgrzewanie elektryczne doczołowe prętów
1. Połączenia zgrzewane elektrycznie doczołowo można wykonywać z odcinków prętów o średnicy 10 mm ze
stali klasy A-0 i A-III.
2. Doczołowo mogą być zgrzewane odcinki prętów tego samego gatunku stali, w których stosunek mniejszej
średnicy pręta do większej średnicy wynosi nie mniej niż 0,8, pod warunkiem osiowego wykonania połączenia.
3. Złącza zgrzewane powinny być wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania robót spawalniczych.
4. Jeżeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymałość złączy prętów zgrzewanych doczołowo
może być przyjmowana jako dla prętów ciągłych bez zgrzewania.
- Połączenia spawane prętów
1. Połączenia spawane należy wykonywać za pomocą spawania łukowego.
2. Złącza spawane prętów zbrojeniowych powinny być wykonywane zgodnie z ogólnym i przepisami i warunkami
technicznymi wykonywania robót spawalniczych.
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3. Złącza spawane można wykonywać przy temp powietrza nie niższej niż 0oC. Stanowisko spawacza powinno
być chronione od wiatru i opadów atmosferycznych.
4. Powierzchnie łączonych prętów, blach i kształtowników przed wykonaniem złączy powinny być oczyszczone z
rdzy i zgorzeliny.
5. Gatunki i średnice elektrod należy stosować do spawania prętów zbrojeniowych w zależności od gatunku stali.
6. Elektrody do spawania powinny być suche. Elektrody gatunków EB należy suszyć przed spawaniem przez 2h
w temp 250 oC.
7. Średnice elektrod należy dobierać tak, aby można było uzyskać poprawne wtopienie warstwy graniowej i
wypełnienie całego rowka spoiny bez nadpaleń materiału rodzimego na krawędzi spoiny.
8. W przypadku łączenia prętów ze stali klasy A-II, A-III i A-IIIN z prętami ze stali klasy A-I i A-0 lub z blachami
węzłowymi należy stosować elektrody odpowiednie dla stali wyższych klas.
9. Nakładki w złączu mogą być z prętów okrągłych lub kątowników. Powierzchnia nakładek powinna być większa
o 30% od powierzchni przekroju łączonych prętów, a średnica prętów nakładek - nie mniejsza niż 1 średnicy
łączonych prętów.
10. Obliczeniowa wytrzymałość stali zbrojeniowej łączonej za pomocą spawania przy obciążeniach wielokrotnie
zmiennych lub dynamicznych należy przyjmować w sposób określony w normach państwowych.
11. Pręty ze stali klasy A-III i A-IIIN nie mogą być łączone za pomocą spawania przy obciążeniach wielokrotnie
zmiennych i dynamicznych.
- Kontrola jakości
1. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normach
państwowych, a w przypadku braku takich norm – w świadectwach ITB.
2. Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno być dołączone zaświadczenie
o jakości (atest hutniczy).
3. Każda partie otrzymanej stali i siatek należy poddać kontroli na zgodność dostarczonego materiału z
zamówieniem, sprawdzając: cechowanie, wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostolinijność prętów.
4. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, opadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w granicach
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 2 m
długości pręta.
5. Dostarczone na budowę partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać
laboratoryjnie w przypadku gdy:
a. nie ma zaświadczenia o jakości stali,
b. nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
c. stal pęka przy gięciu.
- Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych
1. Pręty ze stali klasy A-0 gatunku St0S powinny być stosowane jako zbrojenie rozdzielcze i strzemiona w
konstrukcjach z betonu
2. Pręty ze stali klasy A-III gatunku 34GS są podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w konstrukcjach w
betonu. Należy je stosować jako zbrojenie nośne elementów i konstrukcji z betonu. Dopuszcza się stosowanie
stali 34GS w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujących
w podwyższonej temperaturze.
3. W elemencie żelbetowym nośne pręty zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku.
4. W zależności od klasy betonu użytego do wykonania konstrukcji zaleca się stosowanie zbrojenia ze stali
podanych w PN-99/B-03264.
5. W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, marek, wkładek lub
przekładek, elementy te powinny być wykonywane ze stali St3S lub St3SY.
-Transport zbrojenia
1. Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletów płaskich i szkielety przestrzenne powinny być przewożone
środkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozów, bez uszkodzeń i deformacji.
2. Wymiary i masa elementów zbrojenia powinny być dostosowane do środków transportu.
3. Oddzielne pręty należy przewozić w pęczkach, oznakowane i związane drutem.
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4. Szkielety płaskie jednego rozmiaru powinny być układane na przemian na płask w pakiety po 10-20 szt.
5. Każdy szkielet płaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakładzie zbrojarskim, powinien być oznakowany
przymocowana do niego przywieszka zawierająca:
a. znak wytwórcy,
b. oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,
c. zaświadczenie producenta o jakości wyrobu
6. Pakiety szkieletów mogą być transportowane żurawiem w pozycji na płask. W pozycji tej pakiety należy
podnosić za pomocą 4 zawiesi. Zawiesina lub haki należy zaczepić o pręty podłużne o większej średnicy.
-Montaż zbrojenia
1. Ustawienie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż
zbrojenia.
2. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych
i montażowych.
3. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
4. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i
przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej.
5. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu
odpowiadała wartościom podanym wg PN-99/B-03264. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w
deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otuliny.
- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów
1. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
2. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w
projekcie.
3. Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio w deskowaniu
pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich.
- Kontrola wykonania i montażu zbrojenia - wymagania ogólne
1. Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje:
a. oględziny,
b. badania zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,
c. badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,
d. badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,
e. sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych zakładach
centralnych,
f. badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
- Kontrola montażu zbrojenia
1. Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:
a. sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem roboczym,
b. zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,
c. sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie,
d. sprawdzeniu czy nie są przekroczone dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia.
- Dokumentacja z odbioru i ocena jakości
1. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery rysunków
roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek
zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
2. Do protokołu odbioru zbrojenia dotłaczamy:
a. protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,
b. odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym,
3. Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczającym
zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy.
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6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”.
6.2 Dopuszczalne tolerancje
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Winno być zgodne z dokumentacją techniczną i w/w
wymaganiami.
Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowy należy wykonać badania:
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215
- sprawdzenie wymiarów wg w/w normy
- sprawdzenie masy wg w/w normy
- próba rozciągania wg normy PN-EN1002 + AC1: 1998
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408
Do badania należy pobrać min. 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki, z różnych miejsc kręgu.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia:
Usytuowanie prętów:
- otulenie wkładek według projektu zwiększone max.5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia otuliny
- rozstaw prętów w świetle:
10mm
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji:
±10mm
- długość pręta między odgięciami:
±10mm
- miejscowe wykrzywienie :
±5mm
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością : ±1mm
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
- dopuszczalne odchylenia 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 ±0,5cm
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2cm
7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego uzbrojenia,
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich masę jednostkową (kg/m.).
Nie dolicza się stali zużytej 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
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
8.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
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- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacją
projektową i Specyfikacją techniczną,
- 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.
8.4 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 polega na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania 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
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i przyjęty system płatności określać będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-ISO 6935-1:1998
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998
PN-ISO 6935-2:1998
IDT-ISO 6935-2:1991
PN-ISO 6935-2/AK:1998
Poprawki
PN 82/H-93215
Poprawki :
PN-B-06251
Zmiany

Stal do zbrojenia prętów. Pręty gładkie

Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania
Stal do zbrojenia betonu
Pręty żebrowane
Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2/AK:1998łAp 1:1999
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
1. BI 4/91 poz.27
2. BI 8/92 poz.38 Zmiany 1.BI 4/84 poz.17
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
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.
PPN-B-03264
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie
PN-EN – 206-1/2003
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-89/H-84020
Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia.
PN-89/H-84023
Stal określonego zastosowania. Gatunki
PN-89/H-84023/06
Stal do zbrojenia betonu.
PN-82/H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-78/M-69710
Spawalnictwo. Próba rozciągania doczołowych złączy spawanych lub
zgrzewanych
PN-78/M-69720
Spawalnictwo. Próby zginania doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych.
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ST – 1.13. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST – 1.13. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji fundamentów i konstrukcji wsporczej
podjazdu dla niepełnosprawnych. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze.
1.2. Zakres robót
Zakres robót przedstawiony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej ST.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane zostały w „Wymaganiach Ogólnych”
2.2 Beton i składniki betonu.
Podkłady betonowe należy wykonywać z betonu B10, który spełnia wymogi polskiej normy PN-B-06250.
Wymagania dotyczące nasiąkliwości:
• 5% w przypadku betonów narażonych bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych
• 9 % w przypadku betonów osłoniętych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferyczny
Konsystencja betonu zgodna z wymogami PN-B-06250 powinna być gęstoplastyczna.
2.3 Cement
Cementy stosowane do wyrobu elementów betonowych powinien:
• spełniać wymagania normy PN-B-19701
• dla betonów zwykłych klasy B10 do B40 należy stosować cement klasy 32.5 do 42.5
• rodzaje użytego cementu przyjmować zgodnie z PN-B-19701 w zależności od warunków dojrzewania
betonu oraz przyjętej klasy cementu i rodzaju wykonywanego elementu
• właściwości mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla użytych cementów powinny spełniać wymagania
zgodnie z normą PN-B-19701
2.4 Magazynowanie cementu
- 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 pochylono, 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.
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Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.5 Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielęgnacji podbudowy należy używać wody odpowiadającej
wymaganiom PN-B-32250.Woda z wodociągów miejskich nie podlega badaniu.
2.6 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. Piasek powinien spełniać następujące
wymagania:
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-806714.34 nie powinien wywoływać zwiększenia
wymiarów liniowych ponad 0,1%,
- zawartość związków siarki - do 0,2%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - niedająca barwy ciemniejszej od wzorcowe) wg normy PN-B06714.26,
- 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 PN-B-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.
2.7 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.
Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki betonowej i betonu mogą
być stosowane dodatki i domieszki niewpływające na zmianę właściwości technicznych betonu określonego w
projekcie pod warunkiem, że odpowiadają wymaganiom norm państwowych lub zostały dopuszczone do
stosowania przez upoważniona placówkę naukowo-badawcza.
Skuteczność działania i możliwość jednoczesnego stosowania różnych domieszek lub dodatków należy za
każdym razem sprawdzać doświadczalnie.
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Domieszki, w ilości ustalonej doświadczalnie należy dozować zgodnie z instrukcja producenta. Jeżeli nie jest
ustalona w instrukcji, należy domieszki dozować z wodą zarobową. Sposób oraz okres składowania dodatków i
domieszek powinny być zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
Domieszki uplastyczniające pozwalające na zmniejszenie wskaźnika wodno-cementowego betonu przy
zachowaniu wymaganej konsystencji należy stosować z uwzględnieniem następujących zasad:
a) użycie domieszki jako części wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do składu mieszanki betonowej
pozwala na otrzymanie betonu o tej samej wytrzymałości, lecz większej urabialności niż beton kontrolny,
b) użycie domieszki i zmniejszenie wskaźnika cementowo - wodnego przez ograniczenie ilości wody zarobowej
powoduje zwiększenie wytrzymałości betonu o takiej samej konsystencji jak beton kontrolny,
Domieszki przyśpieszające twardnienie i przyrost wczesnej wytrzymałości betonu stosuje się w celu:
- uzyskania wymaganej wytrzymałości betonu w krótszym czasie zarówno w temperaturze normalnej, jak i przy
obróbce cieplnej,
- złagodzenia warunków obróbki cieplnej,
- uniknięcia strat wytrzymałości betonów poddawanych obróbce cieplnej,
- zaoszczędzenia cementu lub energii cieplnej
Domieszki tej grupy nie wpływają znacząco na urabialność, zawartość powietrza lub wskaźnik cementowowodny mieszanki betonowej. Należy liczyć się jednak z pewnym zwiększeniem skurczu i pełzania betonów z
domieszkami przyśpieszającymi twardnienie. Dostępne w kraju domieszki powinny posiadać stosowne atesty i
mieć certyfikat o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Domieszki przeciwmrozowe stosuje się do wykonywania betonów w okresie zimowym metoda zimnych
składników przy średniej temperaturze otoczenia nieprzekraczającej -15 °C.
Dozowanie tych domieszek uzależnione jest od temperatury i zwiększa się z jej obniżeniem.
Mieszanki betonowe z domieszkami przeciwmrozowymi należy projektować zgodnie z zasadami podanymi w
instrukcji [1] wymienionej w p. 3.5
Domieszki opóźniające wiązanie i twardnienie znajdują zastosowanie do:
- betonu towarowego transportowanego na znaczne odległości,
- betonów wykonywanych w warunkach podwyższonej temperatury w celu niedopuszczenia do naprężeń
wewnętrznych i rys,
- betonów hydrotechnicznych,
- mieszanek betonowych pompowanych na znaczne odległości, zapraw lub zaczynów iniekcyjnych stosowanych
w robotach związanych ze stabilizacja gruntów.
2.8 Dokumentacja techniczna
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających normom
państwowym lub świadectwom ITB, na które producent danego składnika wystawił zaświadczenie o jakości.
Mieszanka betonowa powinna być wykonywana zgodnie z receptura robocza, ustalona na podstawie wyników
badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych
wymagań wynikających z projektu lub ustaleń miedzy wykonawca robót a projektantem.
Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do
dokumentacji powykonawczej danego obiektu.
Jeżeli dla różnych fragmentów budynku lub budowli pojawia się potrzeba ustalania odmiennej receptury, to
każda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna być przechowywana oraz dołączona do dokumentacji
powykonawczej danego obiektu.
Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być odnotowywane w
dzienniku budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jeżeli taki
był prowadzony.
W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy prowadzić
dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczególnym zwróceniem uwagi na okresy poniżej
+ 5st.C i powyżej + 25st.C. Dane te powinny być odnotowane w dzienniku betonowania, jeżeli taki jest na
budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy.
Dokumentacja badań laboratoryjnych składników betonu, mieszanki betonowej i betonu powinna być
opracowywana w formie protokołów z kontroli jakości, raportów dotyczących transportu i układania mieszanki
betonowej, jej zagęszczenia i pielęgnacji.
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Nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu sporządza się protokoły okresowego sprawdzania wbudowanych betonów,
przeprowadzonego przez placówki naukowo-badawcze zajmujące się stosowaniem betonów w budownictwie,
wraz z ocena jakości mieszanki betonowej technicznych prawidłowości parametrów technicznych stwardniałych
betonów.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu odpowiedniej jakości w celu wykonania i
przeprowadzenia robót związanych z betonowaniem oraz czynności pomocniczych.
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 po- dawania 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
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”.
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
5.1 Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
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),
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- 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.,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250
i PN-B-06251.
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 specyfikacji technicznej 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 zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 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 0,3-0,5 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.
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Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 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 przy-gotowana 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 i
poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie 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 mac 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 konstrukcji, 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 należy wykonać według projektu technologicznego deskowania. 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:
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- 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. Otwory w konstrukcji
i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.
5.7 Dokumentacja kontroli jakości betonu.
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Najdłuższy
okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia
produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane
merytoryczne:
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy atmosferyczne,
wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,
- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania,
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność),
- okres w którym wyprodukowano dana partie betonu,
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz
sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. 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 parcie 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
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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 PN-B-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
1) Badanie cementu
-czas wiązania
-stałość objętości
- obecność grudek
- wytrzymałość
2) Badanie kruszywa
- skład ziarnowy
- kształt ziaren
- zawartość pyłów
- zawartość zanieczyszczeń
- wilgotność
3) Badanie wody

Metoda badania według
PN-EN 196-3 j.w.

4)badanie dodatków i
domieszek
Urabialność
Konsystencja

PN-B-06240 i Aprobata
Techniczna
PN-B-06250
j.w.
j.w.
j.w.

j.w.

Zawartość powietrza
1) Wytrzymałość na ściskanie
na próbkach
2) Wytrzymałość na ściskanie badania nieniszczące
3) Nasiąkliwość

j.w.
j.w.

4) Mrozoodporność
5) Przepuszczalność wody

Badania składników betonu

j.w.

j.w.
j.w
Badanie mieszanki betonowej
j.w.
j.w.
Badanie betonu
j.w.

Termin lub częstość badania
Bezpośrednio przed użyciem
każdej dostarczonej partii

PN-EN 196-6
PN-EN 196-1
j.w.
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-9
PN-B-06714/12
PN-EN 1097-6
PN-B-32250

PN-B-06261 PN-B-06262
PN-B-06250

j.w.
j.w.

Przy rozpoczęciu robót i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
Przy rozpoczęciu robót
Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmianę roboczą
j.w.
Po ustaleniu recepty i po
wykonaniu każdej partii betonu
W przypadkach technicznie
uzasadnionych
Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3
betonu
j.w.
j.w.
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6.3. Tolerancja wykonania
6.3.1 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 różnoimienne w stosunku do
układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć
działania korygujące.
6.3.2 System odniesienia
- Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodnie z normami PN-87/N02251 i PN-74/N-02211.
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
6.3.3 Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:
± 0,04 l, 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 l, 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.
6.3.4 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,
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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 < 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.
6.3.5 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.
6.3.6 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.
6.3.7 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 (H,+20) przy 20 m < H, < 100 m,
± 0,2 (H.+200) przy H, > 100 m.
6.3.8 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:
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±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 ź 30 m,
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
± 0,10 (L+500) przy L S 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 ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż:
∑ hi /300-√n przy klasie tolerancji N1,
∑ hi /400-\/n przy klasie tolerancji N2.
7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiaru jest 1 metr sześcienny dla robót betonowych.
8. ODBIÓR
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
8.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną,
- 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.
8.4 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
Podstawę i przyjęty system płatności określać będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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10.1 Polskie normy
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
Pozostałe zgodnie ze specyfikacją CPV 45262311-4
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.
[ 1 ] Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.
ITB Warszawa 1988
PN-80/B-01800
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Klasyfikacja i określenie środowisk.
PN-EN 196-1/1996
Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości
PN-EN 196-3/1996
Cement. Metody badań. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 206-1/2003
Beton zwykły i lekki.
PN-EN 1008/2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek
PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-30000/1990
Cement portlandzki
PN-88/B-30001
Cement portlandzki z dodatkami
PN-82/H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-B-06712/A1/1997
Kruszywa do betonu. Rodzaje i uziarnienie.
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ST – 1.14. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST – 1.14. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni podjazdu dla
niepełnosprawnych. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
1.4. Zakres robót
Zakres robót przedstawiony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej ST.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane zostały w „Wymaganiach Ogólnych”
2.2 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
kostka brukowa szara gr. 6 cm
mieszanka betonowa B- 10
obrzeża betonowe 8x30cm szare
piasek
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie .
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 specyfikacji technicznej lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej stosować następujący, sprawny
technicznie sprzęt :
piła do cięcia kostki
walec samojezdny wibracyjny
wibrator powierzchniowy

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki
transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznej .
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
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 warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN i
postanowieniami Umowy.
Podsypki
1. Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie z wymaganiami dla
poszczególnych materiałów.
2. Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie
właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą.
3. Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania i bezpośrednio
przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą i być pozbawiona wypukłości,
luźnego materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. Wszystkie luźne, podzielone lub w inny sposób
uszkodzone obszary powinny zostać ponownie zagęszczone na całej grubości warstwy.
4. Na warstwy odcinające lub odsączające winien być użyty piasek lub pospółka.
5. Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak, by po zagęszczeniu warstwa
była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z normą BN-77/8931-12.
Wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności optymalnej próby Proctora zgodnie z normą.
Nawierzchnia z kostki betonowej
1. Należy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jednego źródła
dostaw, a podczas układania należy brać kostkę z minimum trzech palet i układać raczej w pionowych
kolumnach niż w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.
2. Wykonawca musi dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymałości, ścieralności i
mrozoodporności kostki przed uzyskaniem jego zgody na użycie na miejscu budowy. Kostka betonowa
winna posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej stosowanie w budownictwie drogowym.
3. Kostka powinna posiadać cechy podane w poniższej tabeli :
Lp.

Cechy

Wartość

1

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co
Najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2

Nasiąkliwość wodą w PN-B- 06250, % nie więcej niż

5

3

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg
PN-B-06250
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, % nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

brak
5
20
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4

Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,
nie więcej niż

4

4. Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny.
5. Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą warstwą
gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu nie uszkodzić kostki.
6. Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą szczotek. Po
kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach.
Obrzeża betonowe
1. Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z
wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. Należy je układać na podsypce cementowo piaskowej grubości
5cm.
2. Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu linii..
3. Obrzeża należy układać w odstępie nie większym niż 5mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić
zaprawą cementowo-piaskową 1:3.
4. Ława pod krawężnik z betonu B10 o wymiarach 0,4x0,15 m plus opór 0,25x0,15m

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem
budowy.
W razie wątpliwości co do prawidłowości wykonywanych prac Inwestor może zażądać przeprowadzenia badań
lub pomiarów.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane na koszt wykonawcy.
6.2 Ogólne wymagania dotyczące jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
Kontroli jakości podlega wykonanie :
a) korytowania
b) podsypki i jej zagęszczenia
c) chodników, podjazdów, nawierzchni wiaty
d) liniowości i prawidłowości ustawienia obrzeży i krawężników
7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy wykonanej nawierzchni.
8. ODBIÓR
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa i specyfikacją techniczną oraz z nadzorami
autorskimi projektanta i pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania
robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca robót inwestorowi, przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarem, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania
kontrolne dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i przyjęty system płatności określać będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-74/B/04452 – Grunty budowlane – Badania polowe
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane – Badania próbek gruntu
PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne –Badania –Oznaczanie składu ziarnowego
PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie kształtu ziaren
PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne – Badania- Oznaczanie nasiąkliwości
PN-78/B-06714/19 –Kruszywa mineralne – Badania-Oznaczenie mrozoodporności
PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie ścieralności
PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne – Pobieranie próbek
PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –piasek
PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne –Terminologia, wymagania i badania
BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 –Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
PN-B-32250 – Materiały budowlane woda do betonu i zapraw
Aprobata techniczna na kostkę betonową
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ST – 1.15. BIAŁY MONTAŻ, WYPOSAŻENIE W.C.
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.5. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST – 1.15. BIAŁY MONTAŻ, WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem białego montażu w
pomieszczeniach w.c.. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
1.6. Zakres robót
Zakres robót przedstawiony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej ST.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane zostały w „Wymaganiach Ogólnych”
2.2 Ogólne wymagania dotyczące osprzętu
Szczegółowy opis osprzętu zawarto w przedmiarze robót budowlanych. Przed zakupem należy wykonać
konsultację z zamawiającym.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez
wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki
transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznej . Na środkach transportu przewożone
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytwórcę.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
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 warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN i
postanowieniami Umowy.
Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę do takich
punktów czerpalnych jak urządzenia spłukujące miski ustępowe.
Armaturę na przewodach tak instalować, aby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznakowaniem
kierunku przepływu w armaturze. Armatura spustowa powinna być zainstalowana w najniższych punktach
instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej, dla umożliwienia
opróżnienia poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu i lokalizowania w miejscach łatwo dostępnych i
zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.
W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej i wysokość ustawienia przyborów wykonać zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji.
Po zamontowaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia
roboczego, nie większym jednak niż ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów systemu. Pozytywny
wynik odbioru instalacji wod.-kan. i próby ciśnieniowej potwierdzony protokołem potwierdzającym jakość
wykonania robót oraz prawidłowość wykonania i instalacji przez Inspektora Nadzoru jest warunkiem rozpoczęcia
białego montażu oraz montażu elementów wyposażenia łazienek.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Odbiór techniczny – końcowy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z białym montażem.
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego, końcowego wraz po spełnieniu następujących
warunków :
• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej
• instalację wypłukano i napełniono wodą
• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym
Przy odbiorze technicznym – końcowym należy przedstawić instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych
wyrobów.
W ramach odbioru technicznego końcowego należy :
• sprawdzić wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich Wskazówkach
Technicznych Wykonania i Odbioru
• sprawdzić kompletność dokumentów
• uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów
Odbiór techniczny końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wraz z białym montażem i
wyposażeniem łazienek do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia .
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania,
po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. Każda zmiana musi być
pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Zmiany bez zgody Inspektora skutkują tym, że Wykonawca
na własny koszt zdemontuje wykonaną instalację i wykona ją w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami
oraz zaleceniami SST.
Instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentacją techniczno – ruchową wyrobów zainstalowanych w instalacji,
dla których jest to niezbędne należy przekazać Inwestorowi.
Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub
dystrybutora.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Badania odbiorcze instalacji będą prowadzone wg metodyki badań określonej w warunkach technicznych
wykonania i odbioru robót
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Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :
• zgodności wykonania i zastosowanie materiałów ze SST
• prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych
• badaniu szczelności instalacji
• poprawności i szczelności montażu armatury i urządzeń sanitarnych
Z przeprowadzonych badań odbiorczych sporządzić protokół, jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole
określić termin, w którym armatura i urządzenia sanitarne powinna być przedstawiona do ponownych badań.
7. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonania
obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do
dokumentacji przedmiar robót.
Jednostki obmiarowe:
1 m² - powierzchnia, ściany, posadzki
1 m - długości rurociągów
1 szt. - ilość urządzeń
1 kpl - ilość kompletnych urządzeń
1 próba - kompletna próba sprawdzająca działanie instalacji
8. ODBIÓR
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa i specyfikacją techniczną oraz z nadzorami
autorskimi projektanta i pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania
robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca robót inwestorowi, przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarem, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania
kontrolne dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i przyjęty system płatności określać będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-78/B -12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
PN-81/B -12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary
PN-80/B -12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet
PN-79/B -12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
PN-81/B -12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe
PN-77/B -12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki

Opracował
mgr inż. Dariusz Ogonowski
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