SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
Nazwa i adres obiektu
budowlanego

Nazwa i adres Inwestora

„Przebudowa i rozbudowa wraz z remontem budynku Hydromechaniki Politechniki
Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12”.

POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-233 GDAŃSK ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Nazwa i kod robót budowlanych (CPV)
45111300-1
45111220-6
45410000-4
45410000-4
45442100-8
45421100-5
45431200-9
45111200-0
45262400-5
45223500-1
45261400-8
45320000-6

STWiORB

Roboty rozbiórkowe
Roboty w zakresie usuwania gruzu
Tynki
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
Roboty malarskie
Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów
Kładzenie gresu
Roboty ziemne
Konstrukcje stalowe
Konstrukcje żelbetowe
Pokrywanie dachu
Docieplenie budynku
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE i USUWANIE GRUZU
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.Nazwa zamówienia.
Szczegółowa specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych przy przebudowie i remoncie pomieszczeń.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB)
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest częścią Dokumentacji
Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania.
Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych opisuje przedmiar robót i obejmuje :
 Rozbiórka ścianek działowych, nadproży drzwiowych .,
 Rozbiórkę posadzek wraz z podłożami,
 Rozbiórkę części ścian zgodnie z Projektem Wykonawczym,
 Zbicie tynków wewnętrznych.
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
 Roboty towarzyszące
Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki.
Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia
nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy.
1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości poszczególnych miejsc
składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.01.00 ”Ogólna Specyfikacja Techniczna”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za Specyfikacją Techniczną, poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania normami,
instrukcjami, przepisami.

2.0. MATERIAŁY
Materiały pochodzące z rozbiórki – do utylizacji zgodnie z ustawą.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru).

4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00.
STWiORB
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5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.01.00, ST.01.02.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać :
 wszelkie niezbędne zabezpieczenia
 wygrodzenia stref bezpieczeństwa
 wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu
5.2. Zakres wykonania Robót.
5.2.1. Rozbiórka elementów betonowych i ceglanych
Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania.
W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami
budowlanymi zgodnie z opracowanym projektem. Wykonanie otworów drzwiowych należy rozpocząć po
uprzednim podstemplowaniem stropu w strefie robót. Roboty prowadzić ręcznie lub przy pomocy narzędzi
pneumatycznych.
Po wykonaniu stemplowania stropu w miejscu projektowanego nadproża stalowego w pierwszej
kolejności w strefie oparcia nadproży na przewodach wentylacyjnych należy wykonać pionowe rozkucia
i w ich miejsce wykonać przemurowania z cegły ceramicznej pełnej klasy 100 na zaprawie cementowej
marki 5 MPa. Po wykonaniu stalowego nadproża i związaniu zaprawy (min. 7 dni) można przystąpić do
wykonania projektowanych otworów.
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Odpady
transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia ,
odpady składować w kontenerach.
5.2.2. Rozbiórka posadzek,
Rozbiórkę posadzek należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych. Materiały uzyskane z rozbiórki
wywozić na bieżąco.
5.2.3. Wywóz i utylizacja odpadów
Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez Wykonawcą na wysypisko odpadów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.01.00
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność
z obowiązującymi przepisami. Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie
z wymogami ustawy.

7.0.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.01.00
Jednostką obmiaru jest :
 dla rozbieranych konstrukcji murowych – m2 i m3
 dla rozbieranych poszczególnych warstw posadzek – m2

8.0. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.01.00.
STWiORB
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Roboty wymienione w SST-01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.

9.0. ROZLICZENIE ROBÓT
9.1 Ustalenia ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.01.00.
9.2.Płatności.
Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST.01.00.
Cena robót obejmuje :
 zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią,
 zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem,
 przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów,
 czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów
z miejsca rozbiórki
 do kontenerów,
 załadunek i wyładunek gruzu,
 koszt składowania gruzu,
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

TYNKI i OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków
i okładzin wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót remontowych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wszystkich tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów,
wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
STWiORB
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skucie tynków
wykonanie tynków cementowo-wapiennych kategorii III w technologii tradycyjnej
obudowa elementów konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych
inne okładziny ścienne wewnętrzne

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną Specyfikacją
Techniczną ST.01.00.

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

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

2.2. Woda
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.3. Piasek
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
 nie zawierać domieszek organicznych,
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty.
2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5
mm.

STWiORB
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2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne








Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom polskich norm.
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 tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

2.5. Materiały do suchych tynków
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe.
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Stosować płyty gipsowo-kartonowe grubości 12,5mm. W pomieszczeniach mokrych wodoodporne.
Płyty powinny posiadać atest ITB.
2.6.4. Ruszt stalowy do obudów z płyt gipsowo- kartonowych:
 stosować ruszt z profili zimno giętych, z blachy stalowej grubości 0,6 mm, ocynkowanej,
 rodzaje i miejsce stosowania poszczególnych profili oraz sposób ich mocowania powinien być
zgodny z wytycznymi producenta,
 łączniki wg wytycznych producenta

2.6. Wełna mineralna
Do izolacji akustycznych i wypełnienia wolnych przestrzeni za obudowami stosować wełnę
mineralną w postaci płyt miękkich.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania
robót.

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

5. WYKONANIE ROBÓT
STWiORB
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Temperatura
w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa
niż 5oC. Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: obsadzeniu
stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i orurowań.

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać
w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie
obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.3. Przygotowanie podłoży
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% roztworem szarego
mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej
5.4.1. Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po wykonaniu
instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiadać wymogom polskich norm. Przy wykonywaniu tynków
wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew narożnikowych.
5.4.2. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.4.3. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
5.4.4. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

STWiORB
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5.5. Tynki z płyt gipsowo-kartonowych i obudowy
5.5.1. Tynki z płyt GK i GKI przewidziano na konstrukcji dachowej i sufitach podwieszanych oraz elementach
konstrukcji dachu w części użytkowej. W dokumentacji projektowej przewidziano tynki z płyt 1 x GK grub.
1,25mm oraz 1 x GKI grub. 1,25mm w pomieszczeniach mokrych. Płyty powinny posiadać atest ITB. Stelaż do
mocowania płyt przymocować do podłoży z zastosowaniem metalowych kołków rozporowych oraz połączyć
elementy stelażu ze sobą. Należy zachować pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować profile
odpowiadające wytycznym producenta w zależności od ich przeznaczenia. Przed obudowaniem stelażu
płytami gipsowo-kartonowymi należy zamontować projektowane instalacje, itp. Wolną przestrzeń wypełnić
wełną mineralną. W pomieszczeniach mokrych zakładać płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne mocowane
do stelażu wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakończenie należy zamontować nierdzewne listwy
narożnikowe, uzupełnić styki taśmą z włókna szklanego i zaszpachlować nierówności gipsem szpachlowym.
5.5.2. Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
 bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,
 na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych,
umocowanych do podłoża.
 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty
nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans
między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).
 Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować
zaprawą gipsową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów
z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:








dostaw materiałów,
badanie podłoży i podkładów,
prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
ocenę estetyki wykonanych robót,
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
sprawdzenie dokładności spoin

6.2. Zaprawy

STWiORB
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego tynku i obudowy.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
 nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
 pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
 poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z
podłoża, pilśni itp.,
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża
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8.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
9.2. Ceny jednostkowe obejmują w przypadku tynków tradycyjnych:














dostawę materiałów,
oczyszczenie podłoża,
ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
przygotowanie zaprawy,
osiatkowanie bruzd,
naniesienie obrzutki cementowej,
przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej,
zatarcie tynku,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
reperacje tynków po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
badania na budowie.

9.3. Ceny jednostkowe obejmują w przypadku montażu płyt gipsowo-kartonowych:






dostawę materiałów,
wytrasowanie elementów,
montaż konstrukcji nośnej,
zamocowanie płyt gipsowo- kartonowych,
wykonanie szpachlowania powierzchniowego styków płyt (montaż siatki, zaszpachlowanie,
wyszlifowanie),
 badania na budowie lub laboratoryjne,
 uporządkowanie miejsca pracy.

ROBOTY MALARSKIE
1.1. ROBOTY MALARSKIE
1.1.1. Materiały i sprzęt
Woda
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.
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Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować: wodę – do farb wapiennych, terpentynę i benzynę
–do farb i emalii olejnych lub inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych
rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym.
Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
 wydajność – 6–8 m2/dm3
 czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania
 wydajność – 6–10 m2/dm3
Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą
w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki
malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków
lub aparatów natryskowych.
1.2.1. Wykonanie robót
Do malowania ścian i sufitów należy stosować farby emulsyjne, zgodne z obowiązującymi w tym
zakresie normami, odporne na zmywanie na mokro. Do malowania sufitów należy zastosować kolor
biały, natomiast ściany malować na kolory ustalone z inwestorem. Ściany i sufity malować dwukrotnie.
Elementy drewniane i metalowe pokrywać również dwukrotnie emalią bezołowiową, uniwersalną,
szybkoschnącą.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść
poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),
 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
 całkowitym ułożeniu posadzek,
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usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone,
odtłuszczone zgodnie z wymaganiami dla danego typu farby podkładowej.
Gruntowanie.
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej
ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. Przy malowaniu farbami olejnymi
i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi
elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.
Wykonywania powłok malarskich
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących
i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb
i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug,
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity
połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych
odcieniach. Kolorystykę pomieszczeń należy ustalić z inwestorem.
1.3.1. Kontrola jakości
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
 sprawdzenie wyglądu powierzchni,
 sprawdzenie wsiąkliwości,
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
 sprawdzenie czystości
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.

INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN i PODOBNYCH ELEMENTÓW
1. Wstęp
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1.1

Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.00 "Ogólna Specyfikacja Techniczna" odnosi się do wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną
wykonane w ramach niniejszego zadania.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania robót,
usług i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się
do robót wymienionych.
Kod
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
1.4 Zakres stosowania /ST/
Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć
w zleceniu i wykonaniu robót.
1.5 Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.
Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący
do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.7 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy przekaże Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu budowlanego
do chwili odbioru ostatecznego robót.
1.8 Zgodność robót z ST
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały
będą zgodne z ST.
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Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.9 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy, dotyczące
ochrony środowiska naturalnego
1.10 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy
1.11 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
1.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające bezpieczeństwo na
terenie budowy w należytym stanie Wykonawca zapewni sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia
i zdrowia osób zatrudnionych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.
1.13 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.
1.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.

2. Materiały
Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować materiały
posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od l -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których
producent:
 dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg określonego
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systemu oceny zgodności
wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia
oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia
określonego w tych dokumentach.
2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora.
2.2 Atesty certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą aprobatą techniczną
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w punkcie a), spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których
powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone.
3.

Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Technicznej i w ST, a także w normach
i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót.
Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót
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6.1 Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów
i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach i wytycznych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.2 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału
w pobieraniu próbek.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi
krajowymi lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez Inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora.
7. Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione w/g instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
7.2 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.

7.3 Dokumenty budowy
7.3.1 Księga Obmiarów
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych
w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.
7.3.2 Pozostałe dokumenty budowy:
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Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
Protokoły przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne,
Protokoły odbioru robót,
Protokoły z narad i ustaleń,
Korespondencja na budowie.

7.3.3 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
8. Odbiór robót
8.1 Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przy udziale
Wykonawcy przez:
- Inspektora Nadzoru
odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu
- Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego
odbiorowi ostatecznemu
odbiorowi częściowemu
odbiorowi gwarancyjnemu
8.2 Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót tj. Komisja wyznaczona
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
8.4 Odbiór ostateczny robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
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odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego
Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub
zamienne.
 Recepty i ustalenia technologiczne.
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ZJ.
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
8.6 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 1.8 "Odbiór ostateczny robót"
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie
czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST .
Cena jednostkowa będzie obejmować:
 robociznę bezpośrednią,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
 wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem,
montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody), wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać
podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie
robót objętych tą pozycją kosztorysową.
10. Przepisy związane
1.

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
późniejszymi zmianami,
2.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
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4.
5.
6.
7.

8.

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego
zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, póz. 177, z
późniejszymi zmianami,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego - Dz. U. Nr 202, póz. 2072, z
późniejszymi zmianami,
Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień /CPV/

MONTAŻ OKIEN
1. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:

okna i naświetla wykończone z detalami architektonicznymi

kotwy stalowe

kołki rozporowe

pianka poliuretanowa

sucha zaprawa szpachlowa

gips szpachlowy

piasek do zapraw

cement portlandzki 25 z dodatkami

wapno hydratyzowane

piasek
2. Sprzęt stosowany

ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp.

łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu

betoniarka wolnospadowa, elektryczna

wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

sprzęt do ręcznego wykonania tynków

oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót
3. Wybór środków transportu.
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport
w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.
4. Warunki wykonania robót.
Zakres prac przy realizacji wymiany okien i drzwi:
- montaż okien ( wyrównać elementy otworu okiennego w ścianie, osadzić i ustawić ościeże okna i drzwi,
obsadzić parapety zewnętrzne przy oknach przymocować okna i drzwi za pomocą kotew stalowych
do otworów w ścianach).
Styk ościeżnicy okiennej z murem musi być dokładnie uszczelniony.
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Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", należy wymieść
pozostały pył i dokładnie zwilżyć wodą dolną krawędź ościeżnicy i ściany. Pianka montażowa uszczelni
i dodatkowo ustabilizuje ościeżnicę w ścianie.
Po stwardnieniu pianki należy jej nadmiar odciąć ostrym nożem wzdłuż lica ościeżnicy.
Wykonać tynk, podłoże pod tynkowanie powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak
najlepszą przyczepność tynku. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy
i substancji tłustych oraz zmyć wodą.
Roboty tynkowe powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm oraz „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".
Wymianę okien i drzwi wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych".

MONTAŻ DRZWI
1.

Stosowane materiały.
Materiałami stosowanymi do wykonania robot są:
 drzwi z kształtowników stalowych ppoż Ei60 wyposażone w samozamykacz- profil ciepły
(szyba bezpieczna Ei60 U=1,1 W/m2K
 drzwi wewnątrzlokalowych
 drzwi do pomieszczeń technicznych
 kotwy stalowe
 kołki rozporowe
 pianka poliuretanowa
 sucha zaprawa szpachlowa
 gips szpachlowy
 piasek do zapraw
 cement portlandzki 25 z dodatkami
 wapno hydratyzowane
 piasek

2. Sprzęt stosowany.
 środki transportu
 drobny sprzęt pomocniczy niezbędny do wykonania robót
4. Wybór środków transportu.
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny
w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

gwarantujący transport

WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW
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1.
1.1.

WSTĘP
Przedmiot

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania, odbioru robót i badań kontrolnych związanych
z wykonywaniem wzmocnień istniejących fundamentów.
1.2.

Zakres robót objętych
Ustalenia obejmują wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące:
•
wzmacniania fundamentów oraz wykonania uszczelnień pod przegłębieniami i szybami
windowymi tradycyjnej,
•
podbijania fundamentów metodą tradycyjną,
•
odwodnienia obiektu na czas prowadzenia prac związanych ze wzmacnianiem fundamentów.
Dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju wzmocnienia pod warunkiem wykonania projektu,
zatwierdzonego przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

1.3.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową i poleceniami nadzoru robót ze strony Zamawiającego.

1.3.1. Dokumentacja techniczna - określenia podstawowe
•
Podbijanie fundamentów metodą tradycyjną – sposób wzmocnienia istniejących fundamentów
przy obniżaniu poziomu posadowienia piwnic polegający na wypełnieniu przestrzeni pod podkopaną sekcją
istniejącego fundamentu betonem klasy minimum C12/15 oraz podmurowaniu cegłą pełną lub bloczkami
betonowymi przy użyciu zaprawy cementowej i betonu ekspansywnego. Podbijanie może być wykonywane
w sekcjach szerokości około 1,0 m, przy czym jednocześnie można podkopywać co czwarty odcinek.
•
Igłofiltr – obudowany rurą otwór służący do czerpania wody w gruntach, o głębokości do 10 m
i średnicy do 100 mm. W dolnej części igłofiltru znajduje się filtr zakończony stożkowatym ostrzem,
pozwalającym zagłębiać go metodą wpłukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powinna być wykonana
obsypka ze żwirów filtracyjnych.
•
Instalacja igłofiltrów – zestaw igłofiltrów wprowadzonych w grunt, połączonych wspólnym
przewodem z pompą ssąco-próżniową do odwadniania wykopów budowlanych.
1.3.2. Kierownictwo i nadzór robót
W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony wykonawcy i nadzór ze strony
zamawiającego. Niezbędna jest obecność odpowiedzialnego kierownika robót lub jego kompetentnego
zastępcy. Przebieg robót powinien być bieżąco dokumentowany w dzienniku budowy oraz w metrykach
mikropali.
1.3.3. Zgodność z dokumentacją
Mikropale iniekcyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.
W przypadku stwierdzenia niezgodności warunków gruntowych z podanymi w dokumentacji lub w przypadku
innych nieprzewidzianych okoliczności, należy powiadomić projektanta oraz przeanalizować potrzebę
odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robót.
1.3.4. Inne wymagania
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań dla robót ogólnobudowlanych oraz norm,
przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów robót.
2. MATERIAŁY
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2.1. Podbijanie fundamentów metodą tradycyjnym
Do robót związanych z podbijaniem fundamentów metodą klasyczną wykorzystać:
• chudy beton Rm= 5 MPa,
• płyty OSB do wykonania deskowania;
Wzmacnianą sekcję fundamentu należy zabezpieczyć szalunkiem, który nie powinien być zabezpieczany
środkami do obniżenia przyczepności betonu.
• pręty zbrojeniowe żebrowane AIIIN BSt500s Ф14 jako zbrojenie główne,
• pręty zbrojeniowe żebrowane AIIIN BSt500s Ф 8 jako strzemiona,
• beton C16/20 do podbicia z betonu ekspansywnego,
Z uwagi na zmianę właściwości fizycznych betonu po zastosowaniu domieszek spęczniających, należy
przeprowadzić próby ze spęczniającym specyfikiem w celu dokładnego określenia procentowego udziału
poszczególnych składników dla zachowania niezbędnej klasy betonu.
• beton C25/30 do ław żelbetowych,
• domieszki spęczniające do betonu,
• papę termozgrzewalną,
• emulsję asfaltową.
3. SPRZĘT
Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z Inżynierem (Nadzorem Inwestorskim).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania iniekcji powinny odbywać
się tak, aby zachować dobry stan techniczny przywożonych materiałów.
4.2. Środki transportu
Transport materiałów, urządzeń pomocniczych i sprzętu może odbywać się odpowiednimi środkami
transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólna charakterystyka wzmocnienia fundamentów
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie ze sporządzonym Projektem Wykonawczym.
Roboty należy wykonywać z uwzględnieniem skrajni dla maszyny pod obiektem, a w razie konieczności
z wykonaniem zabezpieczeń, które zapewnią właściwą skrajnię. Roboty iniekcyjne powinny być realizowane
na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcę Robót, określającego cechy
materiałowe pali, ciśnienie iniekcji, czas iniekcji i inne konieczne parametry pozwalające na uzyskanie
niezbędnych parametrów zgodnych z dokumentacją Projektową. W przypadku stwierdzenia istotnych
niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej (Dokumentacji
geotechnicznej), należy odpowiednio dostosować liczbę i wymiary kolumn – w uzgodnieniu z Inżynierem.
Analogicznie należy postępować w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na
nieprzewidziane przeszkody (kamienie, kłody, drewna, itp.).
Podczas wykonywania prac iniekcyjnych fundamentu Wykonawca zobowiązany jest również do
dokumentowania ich przebiegu. Dokumentacja powinna zawierać następujące dane:
•
informacje o stosowanych materiałach i sprzęcie;
•
warunki pogodowe podczas wykonywania robót;
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•
stan rys (wilgotność, woda);
•
temperatura konstrukcji i materiału iniekcyjnego;
•
szkice z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerów;
•
zużycie materiału, z rozbiciem na każdy paker;
•
ciśnienie tłoczenia;
•
spostrzeżenia w trakcie tłoczenia.
Protokół z przebiegu prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów i jest dokumentem
przedstawianym do odbioru.
5.2. Prace związane z podbijaniem fundamentów metodą klasyczną
Roboty dotyczące podbić fundamentów metodą tradycyjną w budynku zabytkowym wykonywane mogą
być tylko przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia na życzenie Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie ze sporządzonym Projektem Wykonawczym.
W czasie wykonywania podbijania należy prowadzić obserwacje istniejącej konstrukcji ścian i sklepień.
Bezzwłocznie odnotowywać w dzienniku budowy ujawnione nieprawidłowości pracy konstrukcji.
Podbijanie należy przeprowadzić odcinkami o długości do maksymalnie L=100 cm. W części graficznej
Projektu Wykonawczego określono kolejność wykonywania poszczególnych fragmentów fundamentów.
Kolejności tej nie wolno zmieniać. Jednocześnie można podbijać zaledwie 20% powierzchni fundamentów.
Minimalna odległość pomiędzy poszczególnymi sekcjami podbijania wynosi 4 m. Kolejnym rygorem odległości
jest wartość wynikająca z 1,5 krotnej wysokości ścian podbijanych.
Wykonanie podbicia fundamentów przeprowadzić przy użyciu betonu ekspansywnego. Można tego dokonać
stosując spęczniające domieszki do betonów.
Po wykonaniu wykopu pod fundamentem należy wykonać na dnie podkład z chudego betonu gr. 5 cm,
następnie nową, zbrojoną ławę betonową gr. 35 cm z betonu klasy C25/30, zaś przestrzeń pomiędzy starą, a
nową ławą żelbetową wypełnić ekspansywnym betonem C16/20.
Wzmacnianą sekcję fundamentu należy zabezpieczyć szalunkiem (np. z płyty OSB), która to nie powinna być
zabezpieczana środkami do obniżenia przyczepności betonu. Sama płyta powinna być fabrycznie
zabezpieczona przed przenikaniem wilgoci i jej nadmiernym pęcznieniem. Środki obniżające przyczepność
betonu mogą spowodować obniżenie przyczepności kolejnej działki przylegającego fundamentu. Beton do
szalunku należy podawać z wysokości o 20 cm większej od poziomu spodu fundamentu istniejącego. Chodzi
tu o wytworzenie parcia hydrostatycznego mieszanki, a w rezultacie o najlepsze wypełnienie przestrzeni
nowego fundamentu. Niedbałe wykonanie pracy będzie z całą pewnością przyczyną powstania licznych
zarysowań konstrukcji ścian i stropów.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1.

Zakres kontroli

Sprawdzenie Dla robót iniekcyjnych kontroli podlegają:
•
sprawdzenie przygotowania terenu,
•
sprawdzenie podłoża gruntowego,
•
materiały użyte do wykonania kolumn iniekcyjnych,
•
roboty iniekcyjne i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
•
zgodność prowadzenia robót z wytycznymi technologicznymi określonymi w Projekcie
Technologicznym,
•
wytrzymałość trzonu kolumn iniekcyjnych (tworzywa gruntowo-cementowego) na
ściskanie,
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Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
•
dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie
robót,
•
dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie,
•
powykonawczy operat geodezyjny rozmieszczenia pali.
•
wyniki badań cementogrun

6.2.

Kontrola warunków gruntowych

Sprawdzenie podłoża polega na porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych z warunkami
podanymi w dokumentacji.
6.3.

Kontrola materiałów

Kontrola wykonywana jest wg zasad określonych w „Projekcie wzmocnienia fundamentów”.
6.4.

Kontrola robót i ich zgodności z Dokumentacją Projektową

Przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy sprawdzić:


jakość i stan podłoża gruntowego,



czy dobrane materiały zgodne są z projektem i Specyfikacją Techniczną,



stan muru odkrytego w wykopie.

Kontrola w trakcie robót obejmuje:


sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów,



sprawdzenie jakości istniejącego muru i gruntu,



sprawdzenie prawidłowości wykonania podkopu,



analizę prawidłowości wykonania konstrukcji nowej ławy żelbetowej oraz zbrojenia kosza
sekcji podbijanej

Kontrola w czasie odbioru robót ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie:


zgodności z dokumentacją projektową,



jakości zastosowanych materiałów.

Kontroli podlegają szczególnie:
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materiały użyte do wykonania podbić, iniekcji oraz izolacji,



prawidłowość przygotowania deskowania dla poszczególnych sekcji podbijanych,



przygotowanie styków i podłoża (oczyszczenie, wyrównanie),



prawidłowość wykonania zbrojenia ław, koszy zbrojeniowych sekcji podbijanych oraz starterów,



betonowanie ław żelbetowych oraz podbijanie betonem ekspansywnym,



kolejność wykonywanych działek roboczych zgodnie z technologią robót określoną w Projekcie
Wykonawczym,
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prawidłowość podbicia istniejącego fundamentu na całej szerokości fundamentu,



zasypanie wykopów,



wywiezienie gruzu i nadmiaru gruntu,



uporządkowanie terenu po likwidacji placu budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Zakres odbiorów
Odbiorom podlegają materiały i wykonane roboty budowlane.
Końcowego odbioru dokonuje się na podstawie:

-

rysunków z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót,
stwierdzenia zgodności zakresu robót z założonym w Dokumentacji Projektowej,
stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie badań.

Na podstawie wyników badań i kontroli przeprowadzonych należy sporządzić protokoły odbioru robót
końcowych. Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne.
Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne
z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności
i przedstawić je do ponownego odbioru.
8.2.

Sposób postępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań
W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań Autor Dokumentacji Projektowej powinien

stwierdzić:
-

czy nie uzyskanie pozytywnych wyników badań jest skutkiem nie spełnienia wymogów lub nie
zachowania zasad technologicznych, czy też jest to wynik rozbieżności rzeczywistych warunków
gruntowych od określonych w dokumentacji geologicznej,

-

czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych iniekcji, celem uzyskania wymaganej nośności
fundamentu.
Jeśli potrzeba wykonania dodatkowych elementów nie jest spowodowana winą Wykonawcy, roboty będą
robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za odebraną ilość metrów [m] wykonanych elementów wg ceny jednostkowej, która obejmuje
zapewnienie wszystkich czynników produkcji tj.:
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-

materiały,
dostarczenie, zainstalowanie, późniejszy demontaż i odwiezienie sprzętu,
wytyczenie osi,
wykonanie kolumn jet-grouting,
pobieranie prób do badań wytrzymałościowych,
wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego,
usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego,
wykonanie badań kontrolnych,
uporządkowanie miejsca pracy.

ROBOTY ZIEMNE
1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych z robotami
budowlanymi w zakresie przygotowania terenu pod przebudowę istniejącej zabudowy na podstawie projektu.
2. Zakres stosowania opracowania.
Niniejsze opracowanie można stosować przy wykonawstwie robót budowlanych dla obiektu wymienionego
w pkt. 1.
Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z jakimikolwiek innymi,
obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami.
Przed zastosowaniem odpowiedniej normy lub przepisu prawnego należy bezwzględnie sprawdzić ich
aktualność.

3. Opis robót.
3.1. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych
Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym
-

-

-

Roboty ziemne w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami:
metodą mechaniczną polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych
z zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu i maszyn,
metodą ręczną – mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych
następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe – mechanicznie, za pomocą
transporterów taśmowych, wyciągów skipowych, lekkich żurawi itp.,
metodą ręczną, w której wszystkie czynności wykonane są przy pomocy ludzi i prostych narzędzi.
Dobór metody lub wykonanie robót przy użyciu jednocześnie kilku metod zależy od ilości robót i
warunków, w jakich mają być prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania
danych zawartych w projekcie, należy także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków
technicznych:
przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne
zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę usuwamy ręcznie
przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych, aby uchronić grunt w poziomie
posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia
przez osprzęt użytych maszyn,
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-

-

-

spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane
gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy
to również wykopów dla wszystkich rodzajów instalacji, które muszą zachować szczelność,
wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko powinny być
wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp,
również zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków
atmosferycznych,
do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je
zagęszczając, chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem czy pospółką,
przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie przekraczającej 20 cm
– przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczaniu mechanicznym,
nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp.,
nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając,
wysokość nasypu i szerokość jego korony powinna być większa od założonej (ze względu na
osiadanie); powinno to być przewidziane w projekcie,
nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy wykonać zgodnie z danymi zamieszczonymi w
odpowiednich przepisach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia naziomu,
nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach:
h > od 1,0 m –w gruntach piaszczystych i żwirach,
h > 1,25 m – w gruntach gliniasto – piaszczystych,
h > od 1,50 m – w gruntach gliniastych i iłach

Wykonywanie wykopów.
Do wykonywania wykopów w zależności od jego wymiarów możemy zastosować jedną z dwóch
podstawowych metod:
- czołową (poprzeczną), która stwarza możliwość wykonania wykopów o dużych głębokościach, lecz
o małej szerokości; metoda ta wykorzystywana jest przeważnie przy wykonywaniu wykopów pod
wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy poprzecznym przeżucie odspojonej ziemi oraz przy
innych głębokich wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopów tą metodą
najlepiej nadają się wszelkiego typu koparki.
- warstwową (podłużną), która polega na wykonywaniu robót w dwojaki sposób: prowadząc roboty
ziemne warstwami o grubości zależnej od użytego sprzętu na całej powierzchni terenu (używamy
wtedy spycharko – zgarniarek) lub przy użyciu koparek, kopiąc wykop o szerokości i głębokości
równej zasięgowi ramienia koparki, poszerzając i pogłębiając go stopniowo do założonych wymiarów.
Pamiętać należy, że do prac przystępujemy po szczegółowym przeanalizowaniu warunków
terenowych (zwłaszcza przy wykonywaniu wykopów szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapów
poszczególnych przejść koparki, kierunków kopania, dróg dojazdowych i wyjazdowych środków
transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodą opadową.
Specyficzną formą robót ziemnych jest wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych dla wszelkiego
rodzaju instalacji i urządzeń podziemnych. Wykopy wąsko przestrzenne możemy wykonywać o
ścianach pionowych do głębokości 1,5 m i szerokości 0,6 m lub ze skarpami, jeżeli jest na nie
wystarczająca ilość miejsca, a także o ścianach pionowych zabezpieczonych różnego rodzaju
dekowaniami. Umocnienia te w zależności od warunków, w jakich mają pracować dzielimy na:
deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. Zabezpieczanie ścian stosuje się
również do wykopów szerokoprzestrzennych w następujących przypadkach:
- gdy grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca,
- wykonanie skarp nie jest możliwe,
- należy obniżyć poziom wody i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach szczelnych.
Zasypywanie wykopów.
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Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać
wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie
jesienno – zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm starannie je zagęszczając. W
przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym należy uważać, aby ilość zamarzniętych brył w
zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie wolno
używać zamarzniętego gruntu. Do zasypywania wykopów nie można używać gruntów zawierających
zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące spowodować procesy gnilne.
Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych.
Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych można ująć następująco:
- roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją,
- przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a w
szczególności linii gazowych i elektrycznych,
- roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i
pod bezpośrednim nadzorem kierownictwa robót,
- w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez
użycia sprzętu mechanicznego narzędziami na drewnianych trzonkach,
- teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie
tablice ostrzegające,
- wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi
wykopu,
- w przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć
szczelnie balami,
- pochylenie skarp nieobciążonych wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi dla czasowych wykopów i
budowli ziemnych przy korzystnych warunkach wilgotnościowych,
- wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione,
- wykopy wąsko przestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie
ścian,
- do wykonania dekowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy,
- deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź wykopu w
celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów,
- deskowanie rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu odpiłowując stojaki w miarę
rozbierania ścian,,
- schodzić i wchodzić do wykopu można jedynie po drabinkach i schodniach,
- jeżeli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w
pobliżu istniejących budynków, przyjmujemy, że odległościami bezpiecznymi wykonania wykopów bez
specjalnych zabezpieczeń są:
3,0 m, jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m, w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejącego budynku,
4,0 m, jeżeli poziomy są jednakowe,
6,0 m, jeżeli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż
1,0 m,
- przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do
użytego sprzętu,
- koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopów,
- nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie,
- samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowała się poza zasięgiem koparki,
- wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportu,
- niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego,
- w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn, należy je
wyłączyć,
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odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż: 3,0 m dla
gruntów przepuszczalnych i 5,0 m dla gruntów nieprzepuszczalnych,
niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej od 1,0 m od krawędzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem
gruntu,
niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy
wykopach nieumocnionych,
w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć
miejsce niebezpieczne i usunąć przyczynę zjawiska; do usunięcia usterek lub przebić wodnych należy
przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji,
gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie
powiadomić właściwe władze administracyjne i policję,
przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego użytku
należy powiadomić inwestora i uzyskać od niego decyzję co do dalszego postępowania.

3.2. Roboty betonowe i zbrojarskie.
Cementy.
Do wykonywania betonów zwykłych stosowane są cementy następujących rodzajów i marek:
- cement portlandzki marki 25, 35, 45 i 55,
- cement portlandzki szybkotwardniejący marki 40,
- cement portlandzki szybkotwardniejący „Super” marki 40 i 50,
- cement hutniczy marki 25 i 35.
Przed użyciem cementu do mieszanki betonowej powinno się wykonać następujące oznaczenia:
- czas wiązania
- zmiany objętości oraz sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających zgnieść w
palcach i nie rozpadających się w wodzie.
Grudki te należy z cementu usunąć przez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. Jeżeli
ich ilość przekracza 30% masy cementu, to nie powinien on być stosowany do betonu klasy powyżej B7,5.
Gdy nie ma możliwości wykonania badań normowych, można orientacyjnie określić czas wiązania
cementu za pomocą próby prowizorycznej.
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
Kruszywa mineralne dzieli się na trzy grupy asortymentowe:
1) piasek, piasek łamany,
2) żwir, grys, grys z otoczaków,
3) mieszanka kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa łamanego i otoczaków.
W zależności od poszczególnych frakcji kruszywa dzieli się na dwa gatunki (1 i 2).
W zależności od przydatności do odpowiedniej klasy betonu, kruszywa grube dzieli się na cztery marki:
10, 20, 30, 50. Ponadto, w zależności od petrograficznego pochodzenia, kruszywa grube dzieli się na
cztery podstawowe klasy:
- żwir,
- grys ze skał marglowych i metamorficznych,
- grys ze skał osadowych, grys z otoczaków.
W zależności od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych lub w zależności
od nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych rozróżnia się dwie odmiany (I i II).
Dostarczone kruszywo powinno być opisane, a opis powinien zawierać podstawowe informacje zgodne z
podziałem i oznaczeniami podanymi wyżej. Na placu budowy przy odbiorze kruszywa należy sprawdzić
zgodność dostawy z oznaczeniami w dokumentach, zwracając dodatkową uwagę, czy w czasie transportu
kruszywo nie zostało zanieczyszczone lub pomieszane z innymi rodzajami, Następnie należy
przechowywać kruszywo w warunkach uniemożliwiających rozfrakcjonowanie, zanieczyszczenie oraz
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zmieszanie z kruszywami innych gatunków. Przed użyciem kruszywa do mieszanki betonowej należy
szczególną uwagę zwrócić na zawartość obcych zanieczyszczeń, w szczególności cząstek ilastych i pyłów
mineralnych o wymiarze ziaren poniżej 0,05 mm. Zanieczyszczenie kruszywa cząstkami ilastymi bardzo
źle wpływa na jakość betonu.
Woda do betonu.
Do betonu można bez badania używać wody z wodociągu. Ponadto można używać wszelkich wód
zdatnych do picia oprócz mineralnych oraz wód z rzek i jezior. Zgodnie z normą woda użyta do betonu
powinna być bez zapachu i na głębokości 100 cm powinna być przeźroczysta. W przypadku gdy jakość
wody budzi zastrzeżenia można wykonać próbki cementowe zarobione wodą i sprawdzić je po 28 dniach
twardnienia. Do betonu nie wolno stosować wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, mineralnych oraz
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony, muł.
Domieszki uplastyczniająco – uszczelniające.
Dodatki te stosuje się do betonu w stosunku do których stawiane są wymagania wodoszczelności i
odporności na działanie wód lub wilgoci atmosferycznej. Mogą to być betony stosowane do budowy
zbiorników, osadników, silosów, kanałów oraz fundamentów. Domieszki tej nie należy stosować do
zapraw cementowych ze względu na to, że zaprawy w czasie mieszania napowietrzają się, wskutek czego
tracą na wodoszczelności, a wytrzymałość końcowa zaniża się o około 38%. Ze względu na to że są to
środki higroskopijne powinny być chronione przed wilgocią. Okres składowania nie powinien przekraczać
6-ciu miesięcy od daty produkcji.
Rodzaje stali zbrojeniowej.
Pręty zbrojeniowe produkowane w poszczególnych klasach w zależności od swoich cech mechanicznych i
technologicznych zaliczane są do gatunku i oznaczone symbolem.
W klasie A-0 produkowane są pręty okrągłe gładkie gatunku St0S.
W klasie A-I – pręty okrągłe gładkie o innych właściwościach mechanicznych i technologicznych zaliczane
do gatunku St3SX i St3SY.
W klasie A-II pręty zbrojeniowe mają na powierzchni ukształtowane dwa żeberka podłużne, biegnące
równolegle do długości pręta. Między tymi podłużnymi żeberkami wykonane są żeberka poprzeczne
biegnące wzdłuż linii śrubowej.
W klasie A-III pręty są również żebrowane, z tym że żeberka poprzeczne usytuowane są w tak zwaną
„jodełkę”, produkowane są ze stali 34GS.
Stal przeznaczona do produkcji zbrojenia powinna mieć zaświadczenie jakościowe, tzw. Atest zawierający
wszystkie niezbędne informacje o jej właściwościach. Otrzymanie atestu powinno być zastrzeżone w
zamówieniu. Każda partia otrzymanej stali powinna być sprawdzona co do zgodności z zamówieniem.
Jeżeli brakuje atestu lub jeżeli stal nasuwa wątpliwości co do jej właściwości technicznych, określonych na
podstawie oględzin zewnętrznych, lub jeżeli pęka przy gięciu, to należy przed wykorzystaniem zbadać ją
laboratoryjnie zgodnie z PN.
Stal zbrojeniową pochodzącą z importu można stosować w konstrukcjach z betonu wyłącznie po
uzyskaniu świadectwa dopuszczenia do stosowania udzielonego przez Instytut Techniki Budowlanej.
Układanie mieszanki betonowej.
Układanie mieszanki betonowej powinno być poprzedzone następującymi czynnościami:
- odebranie i sprawdzenie deskowania i rusztowania,
- sprawdzenie ułożenia zbrojenia,
- sprawdzeniem prawidłowego wykonania wszystkich robót zakrytych.
Prawidłowość i zgodność z dokumentacją powyższych prac powinna być odnotowana w dzienniku
budowy.
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone dokładnie ze śmieci
i brudu. Szczególną uwagę należy zwrócić na oczyszczenie dolnej części dekowań słupów i ścian.
Przy układaniu mieszanki betonowej powinny być zachowane następujące warunki:
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1. Wysokość swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gęsto plastycznej lub wilgotnej
nie powinna przekraczać 3,0 m.
2. Przy układaniu mieszanki z wysokości przekraczającej 10 m należy stosować giętkie przewody
odcinkowe zaopatrzone w bezpośrednie i końcowe urządzenia do redukcji prędkości spadającej
mieszanki.
3. Przy betonowaniu w okresie upałów lub silnego operowania promieni słonecznych należy ułożoną
mieszankę betonową niezwłocznie zabezpieczyć przed nadmierną utratą wody. Natomiast w czasie
deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być chroniona przed rozwodnieniem.
4. Czas użycia mieszanki betonowej wymieszanej w temperaturze do 20o C nie powinien przekraczać
1,5 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze wyższej – 1,0 godziny.
Zagęszczanie mieszanki betonowej.
Zagęszczenie podwyższa szczelność i wytrzymałość betonu. Ponadto ułatwia formowanie elementów
o skomplikowanych kształtach, cienkich ścianach i gęstym zbrojeniu. Podwyższenie jakości betonu
uzyskuje się przede wszystkim przez zmniejszenie objętości pustek. Zagęszczenie może być ręczne lub
mechaniczne. Zagęszczanie ręczne jest mało wydajne i powinno być stosowane jedynie w wyjątkowych
przypadkach, gdy nie można zastosować zagęszczania mechanicznego. Istnieje kilka sposobów
zagęszczania mechanicznego są to: wibrowanie, ubijanie mechaniczne, wibroprasowanie, próżniowe
odwadnianie (odpowietrzanie). Wibrowanie polega na przekazywaniu mieszance betonowej drgań o
wysokiej częstotliwości. Impulsy te wprawiają cząsteczki mieszanki w ruch, dzięki któremu układają się
one szczelnie jedna obok drugiej. Wibrowanie wywołuje zjawisko uplastyczniania mieszanki betonowej.
4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
4.1. Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi
dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót.
4.2. W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania (w formie wcześniej
uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub
proponowanym prze Wykonawcę zakresie.
4.3. Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają
bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem nieważności.
4.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót betonowych.
Mieszanka betonowa powinna być przygotowana na podstawie receptury roboczej. W pobliżu stanowiska
mieszania betonu powinna być wywieszona tablica z podaniem ilości składników na jeden zarób
mieszanki oraz w odniesieniu do 1 m3. Receptura powinna być dołączona do dokumentacji
powykonawczej. Należy prowadzić zapisy danych meteorologicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi
na okresy poniżej +5oC i powyżej +25oC.
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Poza wytrzymałością betonu na
ściskanie należy zbadać jego jakość pod względem zagęszczenia i jednolitości struktury. Sprawdzenie
cech geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej elementów polega na porównaniu jej z
rysunkami roboczymi. Dopuszczalne odchylenia wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i
żelbetowych wynoszą:
- odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu na 1 m płaszczyzny – 5 mm, na cała powierzchnię 15
mm,
- odchylenia w długości lub rozpiętości elementów – 20 mm
- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego – 8 mm
Przy odbiorze budowli powinny być przedłożone następujące dokumenty:
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rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone i
wprowadzone w czasie budowy,
- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian,
- dziennik robót
- wyniki badań kontroli betonu,
- protokoły dekowań przed rozpoczęciem betonowania,
- protokoły odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,
- protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża.
inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem technologiczny
-

4.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zbrojarskich.
Roboty zbrojarskie należy wykonywać na podstawie rysunków roboczych. Odstępstwa od rysunków, bez
zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy są niedopuszczalne. Handlowe długości stali
zbrojeniowej powinny być tak wykorzystane, aby ilość odpadów była jak najmniejsza. Układanie zbrojenia
w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania. Pręty zbrojeniowe
należy układać w deskowaniu w taki sposób, aby otulina prętów była zachowana w myśl obowiązujących
przepisów.
Odbiór robót zbrojarskich polega na porównaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi
i sprawdzeniu:
- zgodności użytego rodzaju stali z założeniami w rysunkach technicznych,
- przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu,
- prawidłowości wykonania połączeń prętów,
- prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion,
- prawidłowości wykonania odgięć i haków,
- zachowania przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny deskowania.
5. Materiały.
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania.
5.1.1.
Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych należy stosować materiały i wyroby
budowlane:
- dopuszczone do jednostkowego stosowania w określonym obiekcie budowlanym
- dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
5.1.2.
Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym
z następujących dokumentów:

Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak
bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;

Właściwą przedmiotową Polską Normą;
 Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie;
5.2. Wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania
5.2.1. Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników
należy zachować wymagania podane w punkcie 5.1.1., oraz wszystkie wymagania dotyczące
transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach
i przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami
producentów.
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5.2.2. W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma
obowiązek:
 uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu,
 sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami
i innymi dokumentami
6. Sprzęt i transport.
6.1. Ogólne wymagania.
Na budowie zastosowane będą różnego rodzaju środki transportu materiałów:
 stacjonarne tj.: dźwigi i podnośniki przyścienne,
 przestawne tj.: głównie przenośniki taśmowe
 ruchome tj.: koparki przedsiębierne, pompy do betonu, betoniarki-gruszki
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość
i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej.
Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:
 wymagań użytkowych
 utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
 częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego
 przestrzegania warunków bhp i ochrony ppoż. w czasie użytkowania sprzętu.
Przewiduje się użycie rusztowań przestawnych, deskowań systemowych gwarantujących gładkość
powierzchni
Sprzęt powinien odpowiadać wszystkim przepisom BHP, wykonawca zobowiązany jest sprawdzić
ważność odpowiednich dokumentów.
6.2. Wymagania dotyczące sprzętu i transportu.

-

-

-

Ze względu na rodzaj wykonywanych czynności maszyny do robót ziemnych możemy podzielić na:
maszyny do odspajania gruntów z możliwościami ich przemieszczania na niewielkie odległości:
urobek przez nie odspajany transportuje się na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami: do
maszyn tych zaliczamy wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz ładowarki i spycharko –
ładowarki,
maszyny do odspajania i przewożenia urobku na miejsce składowania lub wbudowania wraz
z możliwością układania gruntu w nasyp lub zwałkę: do maszyn tych zaliczamy zgarniarki wszystkich
typów,
maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocą lemieszy lub
talerzy: do maszyn tych zaliczamy spycharki, koparko – spycharki, równiarki,
maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopów ( przenośniki taśmowe, wyciągi pochyłe czyli
skipowe, żurawie o małym udźwigu),
maszyny do poziomego transportu (różnego rodzaju środki transportowe począwszy od taczek),
maszyny do robót pomocniczych, takie jak maszyny do zagęszczania gruntu (walce, wibrowalce,
wibratory, ubijaki)
maszyny do spulchniania gruntu (zrywarki, pługi, talerze),
maszyny do usuwania zadrzewień itp.

7. Kontrola jakości robót.
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
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Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale
i stan robót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również wyrobu
budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczącej tego wyrobu.
7.2. Badania i pomiary (sposób i częstotliwość).
7.2.1. Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi
dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy,
Instrukcje ITB itp.)
7.2.2. Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako
część składową protokołów odbioru i załączyć do dziennika budowy – dotyczy to m.in.
powykonawczych operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz
rzeczywistych odchyłek montażowych.
7.3. Ocena wyników badań.
7.3.1. Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganymi obowiązującymi dla
kontrolowanego zakresu robót według odpowiednich przepisów (Polskie Normy, Instrukcje ITB
itp.) oraz instrukcji producentów.
7.3.2. Nie dopuszcza się zwiększenia lub zmniejszenia zakresu badań i ich interpretacji niezgodnej
z obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.
8. Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z:
1. obowiązującymi normami i przepisami,
2. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I i tom III –
Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1989 – sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych
wymienionych w tym opracowaniu.
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są:
1. protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
3. protokoły badań próbek betonu – świadectwa jakości,
4. protokoły odbioru urządzeń dźwigowych,
5. powykonawcze operaty geodezyjne,
6. wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,
7. karty gwarancyjne,
8. wymagane certyfikat techniczne i aprobaty techniczne.
8.2. Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych.
8.2.1. Odbiór częściowy.
Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane w punkcie 8.1. oraz
dodatkowo wymagane protokoły odbioru podłoża gruntowego i podsypek piaskowych
8.2.2. Odbiór końcowy.

STWiORB

Strona 34

Odbywa się komisyjnie. Końcowy odbiór obiektu związany jest równoznacznie z przejęciem go do
użytkowania
9. Normy.
Obowiązują wszystkie Polskie Normy związane z wymienionymi robotami w zakresie materiałów
i wyrobów budowlanych, składania, sprzętu, transportu, wykonania, kontroli jakości i odbioru, wraz ze
związanymi z nimi normami branżowymi i zakładowymi (Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy)

KONSTRUKCJE STALOWE
1. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania konstrukcji stalowych oraz ich zgodność
z dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w ST.01.02.
1.1. Wymogi formalne.
Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwa jakość wykonania.
Konstrukcja winna być wykonana ścisłe wg dokumentacji technicznej.
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodne z wymogami norm.
Konstrukcja stalowa przykrycia winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montażystę
świadectwami jakości wykonania.
1.2. Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić
z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy
to zwłaszcza projektu organizacji oraz robót projektu montażu konstrukcji). Wszelkie ewentualne niejasności
w sprawach dokumentacji należy wyjaśniać z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem
do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych
elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać dodatkowo
akceptacje projektantów.
1.3. Dokumentacja związana.
Niezalenie od dokumentacji - przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być sporządzone
następujące dokumentacje uzupełniające: rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej technologia spawania
ogólny projekt organizacji budowy projekt organizacji montażu. Projekt technologii spawania powinien być
opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać m.in.:
- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie ręczne,
półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i prac montażowych,
- określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeni spawalniczych,
a także najdogodniejszego dostępu do spoin.
Wszystkie dokumentacje uzupełniające winny być uzgodnione z autorskim biurem projektów.
2. MATERIAŁY.
Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale gatunku St3SX oraz 18G2. Stal
wbudowana w konstrukcje musi posiadać atest hutniczy.
Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonywać przy pomocy spawania umywając elektrod
EA146.
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3. SPRZET.
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. TRANSPORT.
Wysyłki elementów montażowych można dokonać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. Konstrukcja powinna być załadowana
na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz
wykluczona możliwość ich uszkodzenia.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgledniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane.
5.2 Wymagania przy wykonywaniu konstrukcji.
5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe
(1) Ciecie materiału
Ciecia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych lub
półautomatycznych. Arkusze nie obcięte w hucie należy wyrównać i stępic przez wyokrąglenie. Przy cieciu
tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które maja być poddane przetopieniu
w następnych operacjach spawania.
(2) Prostowanie i gięcie elementów.
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie
krzywizny R są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w tablicy 4 normy. Nie dopuszcza się
odkształcania na zimno elementów o grubości ponad 12 mm ze stali. W przypadkach, gdy nie zachodzą
warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do temperatury nie niższej 950°C.
Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony.
Chłodzenie elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C bez
użycia wody. Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach.
(3) Przygotowanie elementów spawania.
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym
usuwając zgorzeliny i nierówności. Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry
charakteryzujące powierzchnie ciecia nie były większe niż dopuszczalne dla danej klasy stali, a przy głębokim
przetopie materiału rodzimego nie większa niż 1,5 mm. Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy
bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez szlifowanie) na głębokość 1 mm.
Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie założeniami normowymi.
(4) Roboty spawalnicze.
Wykonane zgodnie z wymogami norm oraz opracowania: technologia spawania.
5.2.2. Przechowywanie konstrukcji.
Konstrukcje na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego
stykania się z gruntem i woda.
Konstrukcje należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych
lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem.
5.2.3. Montaż konstrukcji na budowie.
Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym
przez wykonawcę. Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu bloków montażowych, całość konstrukcji
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ustawiona na stropie winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z
wymogami dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy
dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń montażowych.
5.3 Tolerancje wykonania.
Tolerancje wykonania muszą być zgodne z normami. Poniżej podaje się dopuszczalne tolerancje dla
zasadniczych elementów: Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych:
Wymiar nominalny mm
Dopuszczalna odchyłka wymiaru ponad do przyłączeniowego swobodnego:
500 ±0,5
500 1000 ±1
1000 2000 ±1,5 ±2,5
2000 4000 ±2 ±4
4000 2000 ±3 ±6
8000 16000 ±5 ±10
16000 32000 ±8 ±16
32000 ±12 ±25
Dopuszczalne odchyłki prostości i płaskości elementów konstrukcyjnych: nie prostoliniowość
(sierpowatość i falistość) elementu -0,001 I, lecz nie więcej niż 10 mm skręcanie pręta (mierzone wzajemnym
przesunięciem odpowiadających sobie punktów przekroju elementu) -0,001 I, lecz nie więcej niż10 mm
odchyłki płaskości półek, ścianek, środków i innych płaszczyzn elementów -2 mm na dowolnym odcinku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.
Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej.
Bieląca kontrola wykonawstwa w wytwórni Sprawdzenie stopnia czystości konstrukcji przed
przystąpieniem do robót malarskich
Bieląca kontrola prac montażowych - Kontrola jakości spawania
7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Odbiór robót warsztatowych.
Odbiory częściowe:
odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji
odbiór scalania konstrukcji na montażu
Odbiór końcowy Podczas odbioru należy sprawdzić min.:
- atestacje materiałów sprawdzenie zgodności wykonywania z dokumentacja techniczna i rysunkami
warsztatowymi sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych sprawdzenie zachowania
dopuszczalnych tolerancji wykonania sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności
sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie
niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badan, itp.) a także świadectwo jakości wykonania wystawione przez
wytwórcę.
7.2. Odbiór robót montażowych.
Zakresem odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni.
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7.3. Odbiór końcowy.
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej
eksploatacji obiektu. Kontrola spoin doczołowych. Pełnej 100% kontroli radiograficznej podlegają wszystkie
spoiny, którymi należy łączyć poszczególne elementy ram oraz spoiny w narożach ram i w obrębie stóp
słupów - klasa wadliwości W2. 20% pozostałych spoin należy również sprawdzić radiograficznie - klasa
wadliwości W3, a resztę poprzez oględziny.
Kontrola spoin pachwinowych, 15% ogólnej długości tych spoin należy poddawać sprawdzeniu za
pomocą badan magnetyczno-proszkowych lub penetracyjnych, albo ultradźwiękowych. Klasa wadliwości tych
spoin winna być gorsza niż W2 dla ram i W3 dla pozostałych elementów.
Pozostałe spoiny należy sprawdzić poprzez oględziny. Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia
w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie.
W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegających szczegółowej kontroli okaże się znaczna ilość
spoin nie spełniających warunków normy - powyższy zakres kontroli należy odpowiednio rozszerzyć.
8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami
i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien
być wstawiony do Księgi Obmiaru. Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością
wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które maja być obmierzone wagowo,
będą ważone w tonach lub kilogramach.
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy odpowiednie
świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
8.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
Specyfikacji. Bedzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót Obmiar Robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ustalenia ogólne
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy obejmuje wszystkie warunki określone w ww.
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3 Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych
w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru.

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
1. ZAKRES STOSOWANIA
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
STWiORB to dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienionych robót.
Zawarte ustalenia obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót
betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują prace związane z dostawą
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe
obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony
fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych
robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych
i żelbetowych:
-wykonanie wykopu pod fundamenty,
-schody żelbetowe
-słupy żelbetowe,
-wieńce, nadproża i podciągi,
-podkład betonowy pod fundamenty z betonu B10,
-izolacje przeciwwilgociowe fundamentów,
STWiORB

Strona 39

-wykonanie wieńców żelbetowych na ścianach,
-roboty podłogowe,
-wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie
budowlanym konstrukcji i architektury.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych
i żelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
-harmonogram i kolejność prac betonowych,
-rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy,
-skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa,
-świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania,
-zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Szalowanie
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do
budowy szalunków wg wymogów producentów.
2.2.2. Płyty deskowania:
a) Sklejka wg wymogów producentów
b) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe.
c) Łączenie dekowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie
posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm.
2.2.3. Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję
z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie
substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.4. Środek używany przy demontażu dekowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu,
o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej
od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.3. Zbrojenie
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2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-III, 34GS. Musi ona
spełniać wymagania normowe przedstawione przez producentów.
2.3.2. Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy (certyfikaty producenta)
2.3.3. Materiały pomocnicze
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie
muszą odpowiadać celom jakim mają służyć (wysokość sprawdzić z otuleniem zbrojenia).
2.4. Składniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane w Projekcie Konstrukcyjnym. Nie wolno
stosować żadnych materiałów zamiennych.
2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji
zabronionych.
2.4.3. Kruszywo
a) Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić
w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów
powinna być mniejsza od 1 %.
b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.
c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru,
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych
ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny
przekraczać 2%.
d) Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
2.4.4. Domieszki do betonu
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków
i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu,
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów
należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności
z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony,
w których zastosowano domieszkę.
3. SPRZĘT
Dobór sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład
robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego
realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz
opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu
i zarządzającego realizacją umowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Szalunki
5.2.1. Wykonanie dekowań
a) Przed przystąpieniem do wykonania dekowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność
wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora Nadzoru.
b) Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć
luźną ziemię.
c) Szalunki należy ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu,
położenia i wymiarów.
d) Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy
ograniczać do minimum.
e) Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy
wzmacniać 25mm taśmą stalową.
f) Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować zgodnie
z projektem.
g) Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże.
h) Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości
pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
i) Dopuszcza się możliwość ponownego wykorzystania dekowań i szalunków.
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania dekowań
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie oraz
wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych.
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone
betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją
umowy.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni dekowań
a) Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac
opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu
i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej
powierzchni.
b) Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali.
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c) Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten
nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.
5.2.4. Rozbieranie deskowań
a) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania.
b) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miejscu
do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne,
lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór
w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
c) Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie
mogą zostać.
5.3. Zbrojenie
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona
metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu
nadanego prętom.
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy
a) Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
b) Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ
zbrojenia.
c) Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy:
wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi
na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych.
d) Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z Projektem Konstrukcji. Wszystkie pręty muszą być gięte na
zimno.
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej
a) Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz inne
zanieczyszczenia.
b) Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:
- otulina zgodnie ze szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.
c) Połączenia: zgodnie ze szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.
d) Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z rysunkami projektowymi.
e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone
5.4. Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej
a) Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu
budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki
na miejscu budowy.
b) Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):
-Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek,
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie
wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy.
-Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że
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stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji
co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości
zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać
wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.
-Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania:
-projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 25MPa dla fundamentów i 20MPa dla
ogrodzenia, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny
przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje
zarządzający realizacją umowy,
-maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0,60 w proporcjach wagowych, chyba że Projektant wyda inne
pisemne instrukcje,
-maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3,
-zawartość całkowita powietrza 2-4%,
-opad betonu dla fundamentów - 70-80 mm, dla ścian - 50-75 mm.
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu.
W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy
dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.
c) Homologacja (atest)
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę
dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy.
d) Badania materiałów i mieszanki
Powinno być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu mieszanki
betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości.
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej
a) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym
zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, i innych elementów mających się
znajdować w betonie.
b) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.
c) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej
segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową
w warstwach o grubości nie większej niż 300 mm.
d) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych
z aluminium.
e) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek będący podkładem pod mieszankę betonowe należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy
posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone
i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy, przed ułożeniem betonu.
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy
a) Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego opinii
pompowanie betonu nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić.
betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych.
b) Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:
-wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, transporterem,
dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym
na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych
w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu,
-minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm,
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-jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie
funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić,
-do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych,
-kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób cylindrycznych
mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii.
5.4.4. Zagęszczanie betonu
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem
betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu
zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość
obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za
obserwację betonu podczas wibrowania.
5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie
a) Betonowanie przy wysokich temperaturach
Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki. Domieszki redukujące
zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia
nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych
z zaleceniami producenta. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania
temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed
zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.
b) Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi przez
producenta. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony
przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.
5.4.6. Łączenie ze starym betonem
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia
producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta
środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania.
5.4.7. Drobne naprawy
a) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny
być naprawiane. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi
wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej
do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu
realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień
betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu.
b) Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową
niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu.
c) Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu.
W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną bezskurczową
zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż
niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją
przedstawić i przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej
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oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed przystąpieniem do
prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji.
5.4.8. Prace wykończeniowe
a) Normalne wykończenie ścian:
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni,
a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być
wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.
b) Gładkie wykończenia powierzchni:
-natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do
usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni,
-przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni,
-po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową.
Powierzchnia betonu powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej
powierzchni nadającej się do malowania.
c) Wygładzanie powierzchni:
-packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.,
-wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej,
-wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.
d) Wykończenia płyt i podłóg:
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia
odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru
wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno
zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie
poddać pracom wykończeniowym.
e) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym
a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów,
środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie.
5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.
a) Ściany
- płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach określonych poniżej
tolerancji,
- wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż:
- 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest
na najwyższym punkcie,
- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na
najwyższym punkcie,
- 10 mm na całej wysokości ściany.
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.
- wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione
b) Płyty
- Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji:
- Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia
dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie.
- Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem płyt
zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub kanałów,
które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca jest całkowicie
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to
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konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm
i powinny spełniać określone powyżej wymagania.
5.4.10. Pielęgnacja betonu
a) Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu:
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego,
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego.
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy.
b) W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi lub
innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić
się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości
należy do pielęgnacji używać tylko wody.
c) Ściany
- przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w celu
zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu,
- środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu deskowań,
- powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane.
d) W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy:
- chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych utrzymywanych
w ciągłej wilgotności,
- przykrywać 25mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności,
- stale zraszać eksponowaną powierzchnię,
- jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek pielęgnacyjny.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub
innymi, które będą stosowane w przyszłości, w przypadku zastosowania innych metod pozwalających
utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
e) Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z wymogami
od producenta. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- szalunków,
- zbrojenia,
- cementu i kruszyw do betonu,
- receptury betonu,
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,
- dokładności prac wykończeniowych,
- pielęgnacji betonu.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakości betonów
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz
urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały
wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą
dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m3 dla kubatury fundamentów,
- 1 m2 dla ścian,
- 1 m2 dla płyty posadzki i podkładu betonowego,
- 1 m3 dla schodów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz odbioru końcowego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,
- przygotowanie i montaż zbrojenia,
- wykonanie i rozbiórka deskowań,
-dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami
dodatkowymi,
- prace związane z izolacją fundamentów,
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością wykonawcy
- materiałów z placu budowy.

DOCIEPLENIE BUDYNKU
1. WSTĘP - zakres robót
Ustalenie dotyczą wykonania i odbioru robót budowlanych, prowadzenia robót związanych
z ocieleniem ścian budynku, z wykonaniem wyprawy elewacyjnej , określonych w przedmiarze robót
i kosztorysie nakładczym, stanowiących część dokumentów przetargowych.
Zakres robót:
Wykonanie nowej elewacji docieplenia ścian piwnic budynku w systemie posiadającym
aktualną aprobatę techniczną, z wyprawą elewacji i zastosowaniem tynku mineralnego:
- Izolacja ścian pionowych
- Ocieplenie ścian płytami styropianowymi,
- Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 3 cm lub 2 cm ( w zależności od potrzeb),
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót
z obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru. Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta zastosowanych wyrobów
budowlanych.
2. MATERIAŁY
Materiały do wykonania należy stosować zgodnie z wytycznymi danego systemu:
Płyty styropianowe sezonowane,
Emulsja gruntująca
Zaprawa klejąca systemowa
Siatka z włókna szklanego
Podkładowa masa pod tynk mineralny
Tynk mineralny
Farba emulsyjna akrylowa zewnętrzna
Podkład masa pod tynk żywiczny
Tynk żywiczny
Łączniki mechaniczne
Listwy startowe z aluminium
Narożniki z aluminium
UWAGA. Ilekroć w kosztorysie ofertowym określono nazwę produktu lub technologii,
należy rozumieć, że dopuszcza się rozwiązania równoważne.

Warunki dostawy, magazynowanie
- Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami
- Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych pojemnikach
nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim
wpływem promieniowania słonecznego.
- Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią nie
dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie.
- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej + 4 0C
- Płyty styropianowe podczas przechowywania chronić przed płomieniem i uszkodzeniem krawędzi.
3. SPRZĘT
Sprzęt budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.
4. TRANSPORT
Do transportu materiałów można użyć sprzętu transportowego tj. np. samochód skrzyniowy
5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania do prac budowlanych
- Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić
powyżej +50 C. W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem.
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- Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego
zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień.
- Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem.
- W budynku nie może występować wilgoć kapilarna.
- Pomiędzy rusztowaniem , a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość, a kotwy
zamontowane ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzania wody.
- Podłoże pod instalację powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancją 6 mm na promieniu 1,2 m ,
wolne od wykwitów. Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą odpowiednich preparatów, a odchyłki
od pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru.
- Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę przyczepności kleju do
podłoża. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. Szpary pomiędzy
płytami większe niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać
masą klejącą.
- Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją sprawdzić przy użyciu łaty
długości co najmniej 2,5 m.
- Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw takich jak
naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić odpowiednią liczbę
pracowników i rusztowań . Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych
powierzchniach. Zaleca się w miarę możliwości używać materiału pochodzącego z tej samej serii.
Odnawianie ścian
Tynk należy oczyścić z łuszczącej się farby, powierzchnie odpylić, ewentualne ubytki tynku
uzupełnić.
Po oczyszczeniu ścian i uzupełnieniu ubytków można przystąpić do wykonywania warstwy
podkładowej, a następnie wykonać tynk cienkowarstwowy mineralny i podwójnie pomalować farbą
zewnętrzną. Warstwę wyprawy elewacyjnej wykonać w sposób zalecany przez producenta i zgodnie
z projektem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót
z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, aprobaty technicznej oraz muszą
posiadać świadectwa jakości producentów.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót
Budowlano-Montażowych.
Sprawdzenie jakości wykonanych robót
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Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
- przygotowanie podłoża
- jakość dostarczonych materiałów – atesty
- faktura i kolorystyki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót, w oparciu o odbiór
faktycznie zamówionej wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i oceną użytych materiałów.
Płatności
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów
- wykonanie i demontaż rusztowań
- prace porządkowe
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Aprobata techniczna ITB dla systemu tynków renowacyjnych.
Karty techniczne produktów.
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

KŁADZENIE WYKŁADZIN I PŁYTEK PODŁOGOWYCH
1.

2.

ZAKRES STOSOWANIA
Użyte określenia i nazewnictwo są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego:
-posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni
-podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,
-podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości,
na którym wykonuje się posadzkę żywiczną
-wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.
-okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.
MATERIAŁY
2.1.

3.

Materiały potrzebne do wykonania robót gresowych
- Płytki ceramiczne,
- Klej do płytek,
- Zaprawa spoinująca.

SPRZĘT
3.1.

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
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- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
-packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomice
- wkładki dystansowe,
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,
- młotek (500 g),
- przyrząd montażowy,
- miara drewniana lub zwijana,
- drobno zębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,
- kliny drewniane,
- klocek do dobijania desek.
- jako podkładu należy używać naturalnych materiałów.
4.

TRANSPORT
4.1.

Pakowanie i magazynowanie

- Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek.
- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
- Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
- Wysokość składowania do 1,8 m.
4.2.

Transport materiałów

- Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
- Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
- Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
5.

WYKONANIE ROBÓT.
5.1.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość
i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej
3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć
konsystencję gęstą 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych
powinna , być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub
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szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wodą.
5.2.

Posadzki z płytek

Zalecenia ogólne:
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie więcej niż
+250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz
w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.
- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót,
- Przed przystąpieniem do prac na powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić
spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie
może zawierać pustych miejsc.
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek
przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.
Przygotowanie podłoża:
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy
malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być nie mniejsza niż 0,5 MPa.
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
Roboty zasadnicze:
- Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym.
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
płytek.
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia
wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością
wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach –
reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów
kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po
3 dniach.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.

Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami..
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera.
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6.2.

Badania w czasie odbioru

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny
i pomiary)
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw.
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów
zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie
powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na
całej dł. łaty),
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:
- płaszczyzny poziomej lub spadków,
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być
większe niż 3 mm na całej długości łaty),
- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3
mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki).
- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej
7.

OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową posadzek z płyt gresowych jest metr kwadratowy [m2 ].

8.

ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. Jeżeli
chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być
odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny
oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.
8.2.

Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
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Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić
i umyć wodą.
8.3.

Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem,
którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na
podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych
są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
- prawidłowości ukształtowania powierzchni,
- przyczepności do podłoża
- prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.
- szerokości i prostoliniowości spoin,
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
- ocenę wyników badań
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] posadzki z płyt gresowych obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- wykonanie posadzki z płyt gresowych,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
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