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I. CZĘŚĆ OGÓLNA
0.0. INFORMACJE WSTĘPNE.
0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych
wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Remont ogrodzenia przy kościele p.w. Św. Szczepana
w Brynicy.
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót przewidywanych do wykonania wyŜej
wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego.
0.2. Podstawa opracowania.
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o:
- umowę i załoŜenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a wykonawcą dokumentacji
kosztorysowej inwestycji
- ogólną charakterystykę obiektu
- inwentaryzację budowlaną
- przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w kolejności
technologicznej ich realizacji
- katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień
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 uŜytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

1.0. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.
1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Szczepana jako Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadał
następującą nazwę: Remont ogrodzenia przy kościele p.w. Św. Szczepana w Brynicy.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą:
1) Roboty przygotowawcze obejmujące roboty rozbiórkowe :
- rozbiórka ścian, filarów i kolumn z cegieł,
- rozbiórka chodników z płytek betonowych,
- wykucie przęseł ogrodzeniowych,
- czyszczenie strumieniowe przęseł,
- rozbiórka fundamentów kamiennych,
- wywóz gruzu,
2) Roboty ogólno - budowlane obejmujące:
- roboty ziemne (wykopy, zasypanie wykopów, podkłady z ubitych materiałów),
- roboty betonowe (ściany betonowe),
- roboty murowe z cegieł klinkierowych,
- konstrukcje stalowe – montaŜ przęseł ogrodzeniowych,
3) Roboty budowlane wykończeniowe obejmujące:
- wykonanie izolacji p.wilgociowych bitumicznych, z papy zgrzewanej, z folii kubełkowej,
- wykonanie chodników z płyt betonowych chodnikowych,
- ułoŜenie drenaŜu z rur pcv,
1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące obejmują:
a) geodezyjna kontrola wznoszenia nowych elementów budowlanych - naleŜy do obowiązków Wykonawcy
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej zarówno budowlanej, stanu porea1izacyjnego - naleŜy do
obowiązków Wykonawcy
Roboty tymczasowe obejmują:
a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - naleŜy do obowiązku Wykonawcy
b) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - naleŜy do obowiązków
Wykonawcy
c) wykonanie dróg dojazdowych i chodników na terenie zaplecza biurowo - socjalnego naleŜy do obowiązku
Wykonawcy,
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d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza oraz zamontowanie liczników
umoŜliwiających rozliczenie się z zamawiającym z ilości zuŜytych mediów - naleŜy do obowiązków
Wykonawcy
1.4. Informacje o terenie budowy.
.4.1. Lokalizacja.
Ogrodzenie znajduje się przy Kościele p.w. Św. Szczepana w Brynicy.
1.4.2. Organizacja robót budowlanych i inŜynieryjnych.
Wykonawca robót przed realizacją winien opracować:
- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy
- projekt organizacji robót budowlanych.
Opracowane w/w projekty winny uzyskać akceptację Inwestora i Projektanta..
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2.0. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia)

B.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z
Remontem ogrodzenia przy kościele p.w. Św. Szczepana w Brynicy.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z
ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.4. Określenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w:
obowiązujących PN,
przepisach prawa budowlanego,
atestach,
świadectwach dopuszczenia,
aprobatach technicznych,
wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych,
literaturze technicznej.
UŜyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku
następująco:
1.4.1. Obiekt budowlany – naleŜy przez to rozumieć:
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
obiekt małej architektury;
1.4.2. Budynek – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany zgruntem,wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny – naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej nie
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. Budowla – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość uŜytkową.
1.4.5. Obiekt małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,
posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.
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1.4.6. Tymczasowy obiekt budowlany – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. Budowa – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. Roboty budowlane – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. Remont – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji.
1.4.10. Urządzenia budowlane – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia
instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. Teren budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. Dokumentacja budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i
opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu.
1.4.13. Dokumentacja powykonawcza – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.14. Teren zamknięty – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.15. Droga tymczasowa (montaŜowa) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich
zakończeniu
1.4.16. Wyrób budowlany – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.
1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez InŜyniera.
1.4.18. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.
1.4.19. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający jego
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdział 2).
1.4.20. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, Ŝe zapewniono
odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i
październik 2009
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stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat
zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, gdy dla tych wyrobów nie
ustalono polskich norm.
1.4.21. Znak zgodności - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
1.4.22. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczęcią zamawiającego z ponumerowanymi stronami, słuŜący do
notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorów poszczególnych robót, etapów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej
pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i Projektantem.
1.4.23. InŜynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiającego, powołana przez Zamawiającego do
reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane – InŜynierem
określa się inspektora nadzoru – koordynatora).
1.4.24. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.25. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.26. Inspektor - nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy
odbiorze gotowego obiektu.
1.4.27. Kosztorys ślepy - wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót
(przedmiar).
1.4.28. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wy-miary obiektu
wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót (przedmiar).
1.4.29. Specyfikacja - oznacza specyfikację robót załączoną do dokumentacji projektowej oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub jego uzupełnienie dokonane zgodnie z Klauzulą 51 lub przedłoŜone przez Wykonawcę i
zatwierdzone przez InŜyniera.
1.4.30. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiącą oddzielną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – budowlanych.
1.4.31. Księga obmiaru - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych
załączników. Wpisy w księdze obmiaru wymagają potwierdzenia przez InŜyniera.
1.4.32. Polecenie inŜyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez InŜyniera w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.33. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, nie- zbędne
do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.5. Wspólne wymagania dotyczące robót.
1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do
realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.
1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach:
- dokumentację projektową,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
7
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1.5.2. Obowiązki Wykonawcy.
1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i budowlanych w
planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych punktów i poziomów
odniesienia.
1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robót.
1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje się, Ŝe wymagania
wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach dokumentów obowiązuje następująca kolejność
waŜności:
1. Dokumentacja Projektowa.
2. Specyfikacja Techniczna
3. Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Projektant – Wykonawca robót
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej moŜna uwaŜać za wartość docelową, od których
dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność jakości. W przypadku, gdy materiały i wykonane
elementy budynku nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na
zakładaną jakość elementu budowli, to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały
zostaną niezwłocznie zastąpione innymi.
1.5.2.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku
od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie
powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca :
- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i
lokalizację tablic Wykonawca ustala według zarządzenia (1).
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie
trwania budowy.
- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak :
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewni ich obsługę i dozorców.
1.5.2.6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W
szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- moŜliwością powstania poŜaru,
- niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy i występującego na nim.
1.5.2.7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i
urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
1.5.2.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy
materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru
końcowego robót.
1.5.2.9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, a w tym:
- utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych,
- właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem spowodowanym jako rezultat
niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników wykonawcy.
1.5.2.10. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub
prywatnej.
1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. Wykonawca ma
obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu dalszych decyzji.
1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie
urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.
1.5.2.13. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
październik 2009
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1.5.2.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urzą-dzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY.
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez. Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek
złoŜa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią
inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub
wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT I MASZYNY
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, 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 dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.
5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
następujących dokumentów budowy :
- dziennika budowy,
- księgi obmiarów,
- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych,
- dokumentów pomiarów cech geometrycznych,
- protokołów odbioru robót.
- pozwolenie na realizację przedmiotowego zadania,
- protokoły przekazania placu (terenu) budowy,
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencja na budowie.
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i
Inwestora.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie
Zamawiającego
październik 2009
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5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, słuŜący do
notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i chronologicznie w odniesieniu do
występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania.
KaŜdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska stanowiska słuŜbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje równieŜ:
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,
- osobą wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa
wykonywania robót budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków kierownika budowy.
5.1.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót.
Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń.
Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy.

zestawień

5.1.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załącznik do protokołów odbiorów robót. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzia1ny jest
Wykonawca robót.
6.1.1. Do obowiązku Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakości (PZJ), robót w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem.
Projekt ,organizacji robót powinien zawierać :
- opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz
opisem wyposaŜenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość),
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania i
cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót
- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi naleŜy :
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują
zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być
zapewniona rytmiczność robót,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,
- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli
zrealizować je w sposób płynny.
Wszystkie wykonane roboty i uŜyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami
technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną.

6.2. Zasady kontroli jakości
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, laboratorium oraz niezbędny sprzęt i urządzenia do pobierania próbek, badań
11
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materiałów i wykonywanych robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe Ŝądać od wykonawcy
przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom wykonywania robót jest zadawalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz wykonanych robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach, normach i
normatywach.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia oraz sprzęt badawczy posiadają
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.
InŜynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. InŜynier będzie
przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te
będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do wykonania
danego elementu robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe
wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
InŜynier będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie InŜyniera wykonawca będzie
przeprowadzać badania dodatkowe tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje
Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez InŜyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosować moŜna wytyczne
albo inne procedury zaakceptowane przez InŜyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi InŜyniera o miejscu i terminie dokonywanego
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarów lub badań wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
InŜyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materiałów u źródła ich wytworzenia i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcy i producenta materiałów.
InŜynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robót prowadzonych przez wykonawcę będzie oceniać
zgodność materiałów i elementów robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań
dostarczonych przez wykonawcę.
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki
tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu
laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach
przy ocenie zgodności materiałów i wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań oraz koszty pobierania próbek zostaną
poniesione przez wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
październik 2009

12

Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych

REMONT OGRODZENIA
PRZY KOŚCIELE P.W. ŚW. SZCZEPANA
Brynica, ul. Powstańców Śląskich 50

-

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Koszty badań kontrolnych.
JeŜeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moŜe on
zaŜądać powtórzenia badań.
JeŜeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W przeciwnym razie
koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych.
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.
Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót.
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywny obmiar robót.
7.1. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości
powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora.
8.1. Podział odbiorów.
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten
będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy
powiadomieniu inspektora.
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny,
budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.
8.1.3. Odbiór końcowy.
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robót.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty :
- dokumentację projektową i ST,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy, księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
13
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certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych
dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,
opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru,
- dokumentację powykonawczą,
- operat kalkulacyjny.
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i pomiary
wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania
odbioru.
8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez
laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru.
8.4. Zgłoszenie do odbioru.
Wykonawca dokonuje zgłoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat
kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów).
8.5. Odbiór końcowy.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza
na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej.
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
8.6. Potrącenia.
JeŜeli komisja stwierdza, Ŝe jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej
i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń
jak na wady trwałe.
8.7. Wyłączenie robót z odbioru.
JeŜeli komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST:. to wyłącza te
roboty z odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz. 1157;
Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz.
1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718))
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)
[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z późn. zmianami)
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r
poz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi
[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami wykonawczymi
[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajów obiektów
budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).
[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004
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B.01.00.00. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
rozbiórką elementów budowlanych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna.
- rozbiórka ścian, filarów i kolumn z cegieł,
- rozbiórka chodników z płytek betonowych,
- wykucie przęseł ogrodzeniowych,
- czyszczenie strumieniowe przęseł,
- rozbiórka fundamentów kamiennych,
- wywóz gruzu,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i ich zgodność ze ST i poleceniami InŜyniera.

2. MATERIAŁY.
Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują.

3. SPRZĘT.
Roboty rozbiórkowe będą wykonywane ręcznie lub za pomocą dowolnego sprzętu..

4. TRANSPORT.
Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora. NaleŜy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaŜe Inwestor.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną,
- zdemontować instalację teletechniczną,
- zdemontować instalację wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie
warunki w jakich będą wykonane roboty rozbiórkowe.
5.2. Roboty rozbiórkowe.
Roboty wykonać w miejscach ustalonych z Inwestorem.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość 10
km..
5.2.1. Obiekty kubaturowe
- ściany, cokoły, filary, fundamenty rozebrać ręcznie lub mechanicznie odwieść w miejsce składowania
lub wywieźć na wysypisko,
- gruz i ziemię naleŜy wywieźć na wysypisko z opłatą za składowanie.
5.2.1. Obiekty powierzchniowe
- chodniki z płytek betonowych rozebrać ręcznie lub mechanicznie odwieść w miejsce składowania lub
wywieźć na wysypisko.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości polega na:
- sprawdzeniu kompletności wykonania

7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania dokonać
na budowie.
Jednostką obmiarową przy robotach rozbiórkowych jest [m3] rozbieranych konstrukcji i robót ziemnych oraz [m2] dla
rozbieranych chodników.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających..

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Nie występują.
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B.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem:
- wykopów,
- zasypek i podkładów gruntowych.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna część dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji,
przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST).
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót
ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres robót wchodzą następujące czynności :
- Wykopy pod fundamenty,
- Zasypki i plantowanie gruntu,
- Wykonanie podbudów z pospółki, piasku, ,
- Zagęszczanie gruntu,
- Transport gruntu .
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność ze SST i poleceniami InŜyniera.

2. MATERIAŁY.
2.1. Wykopy
Do wykonania robót materiały nie występują.
2.2. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie i posadzki z piasku zwykłego.
Do wykonania podkładu pod kostkę brukowa betonowa naleŜy stosować piaski zwykłe oraz pospółki.
2.3 Materiał filtracyjny i podsypka dla drenaŜu.
Jako materiał filtracyjny naleŜy stosować:
- Ŝwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niŜ otwory w rurociągu drenarskim, którymi
mogły by się do nich dostać, o średnicy od 16 do 32 mm.
Do otworów tych naleŜą szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłuŜne w rurkach
dziurkowanych.
Wskaźnik wodoprzepuszczalności materiałów filtracyjnych powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczeniu
wg PN-B-04492.
świry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niŜ 0,2 % masy, przy
oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28.
2.4. Zasypki
Do zasypania wykopów naleŜy wykorzystać grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

3. SPRZĘT I MASZYNY.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego
sprzętu np. koparki, łopaty, ubijaki i walce wibracyjne do zagęszczania.

4. TRANSPORT.
Samochody- wywrotki, taczki.
4.1. Transport kruszyw.
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wykopy
5.1.1. Wykopy
Wytyczyć obszar przewidzianych do wykonania robót. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z
projektowymi.
Wykopy winny być zabezpieczone przed napływem wód opadowych z terenów sąsiednich.
W przypadku wystąpienia wód gruntowych i opadowych naleŜy odprowadzić je poza obszar wykopu. W tym
celu, w zaleŜności od warunków gruntowych, moŜna zastosować systemy igłofiltrów lub drenaŜ opaskowy ze
studniami zbiorczymi, z których woda będzie dopompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie
wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
a) jeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleni 1:1.25,
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5,
b) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające
odpływ wód opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyleń.
stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników,
- skarpy nasypu naleŜy chronić przez ułoŜenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
a) wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
b) warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym posadowienia powinna być usunięta
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej poziomu
projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.2. Wykonanie koryta pod chodniki
5.2.1.Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą Inspektora
nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2.Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są
roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST , tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru.
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.2.3.
5.2.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
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Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co
najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa.
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru,
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika
zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa naleŜy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik
zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is)
Strefa
korpusu
Górna warstwa o grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoŜa

Minimalna wartość Is dla:
Autostrad i dróg
Innych dróg
Ruch cięŜki
Ruch mniejszy
ekspresowych
i bardzo cięŜki

od cięŜkiego

1,03

1,00

1,00

1,00

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i
wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 20% do +10%.
5.3. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie z piasku zwykłego i pospółki.
5.3.1.Warunki wykonania podkładu pod nawierzchnie:
- układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki.
- przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych.
- układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
- całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni
rzutu obiektu.
- wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej
Proctora
- dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10cm.

5.4. Zasypki
5.4.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera co powinno być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.4.2. Warunki wykonania zasypki
- zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim
robót.
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci.
- układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
- 0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami.
- 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
- wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 wg próby
normalnej Proctora.
- nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
- grunt do zasypek powinien być nie zmarznięty i nie zanieczyszczony.
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5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie moŜe być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie moŜe przekraczać 20 cm.
Podbudowę o grubości powyŜej 20 cm naleŜy wykonywać w dwóch warstwach.
Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła
grubość projektowaną.
Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/m
Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. JeŜeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie
kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa
grubego.

6. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót winny być
wykonane zgodnie z normami:
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
- kontrola polega na sprawdzeniu głębokości wykopów, stan zawilgocenia podłoŜa i jakości gruntu go
budującego.
- bieŜąco kontrolować zasypkę gruntową, materiał do zasypki, grubość i równomierność warstw
zasypki, stopień jej zagęszczenia (laboratorium).

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiarowymi są:
- wykopy - [m3]
- podkład pod nawierzchnię z piasku zwykłego i Ŝwiru.- [m2]
- zasypki - [m3]
- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-B-06050:1999

- Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
[2] BN-77/8931-12
- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
[3] PN-86/B-02480
- Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
[4] PN-81/B-04452
- Grunty budowlane. Badania polowe.
[5] PN-88/B-O4481
- Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
[6] PN-60/B-04493
- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
[7] PN-78/B-067l4/28
- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
[8]PN-80/B-O6714/37
- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego.
[9]Wytyczne wykonania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur.Wydawnictwo ITB Warszawa 1988.

październik 2009

20

Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych

REMONT OGRODZENIA
PRZY KOŚCIELE P.W. ŚW. SZCZEPANA
Brynica, ul. Powstańców Śląskich 50

B.03.00.00. ROBOTY BETONOWE
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
betoniarskich związanych z wykonaniem ścian betonowych.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wg.
dokumentacji projektowej.
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacji Technicznej.
Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie elementów i
obiektów z betonu, łącznie z zasadami prowadzenia robót związanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowań, szalunków i niezbędnych rusztowań,
- układaniem, zagęszczaniem i pielęgnacją mieszanki betonowej.
Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót.
W zakres robót wchodzi miedzy innymi:
- wykonanie ścian,
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami inspektora.

2. MATERIAŁY.
2.1. Składniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement
2.1.1.1.Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PNB-30000:1990 o następujących markach:
marki „25" - do betonu klasy C8/10÷C25/30
marki „35" - do betonu klasy wyŜszej niŜ C25/30
2.1.1.2.Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga
się, aby cementy te charakteryzowały - następującym składem:
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartość alkaliów do 0,6%
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
2.1.1.3. Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK conajmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny
napis zawierający następujące dane:
- oznaczenie
- nazwa wytwórni i miejscowości
- masa worka z cementem
- data wysyłki
- termin trwałości cementu
Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosomochody wyposaŜone we wsypy
umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być
przystosowane do plombowania wsypów i wysypów.
2.1.1.4. Świadectwo jakości cementu
KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie
z PN-EN 147-2.
2.1.1.5. Akceptowanie poszczególnych partii cementu
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację InŜyniera
2.1.1.6. BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
- Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-3000:1990.
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Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni moŜna
wykonać tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli
obejmującej:
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty do betonu.
2.1.1.7. Magazynowanie i okres składowania
a) Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
dla cementu pakowanego (workowanego):
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnętrznych ścianach).
b) PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
c) Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
d) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania.
e) Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie okresu
trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywał nia w składach zamkniętych.
f) KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo powinno być przechowywana w sposób
umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie
2.1.2. Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej
do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.
2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uŜytego do wykonania konstrukcji Ŝelbetowych.
beton (C25/30) dla wykonania ścian.
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003. tj.
- nasiąkliwość nie większa jak 4%
- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niŜ 5%,
- spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamraŜania i rozmraŜania.
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM Warszawie

3. SPRZĘT.
Roboty betoniarskie moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. Dozatory
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować:
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przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości
między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000
drgań/minutę,
przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek"
naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
4.2. Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:
- 60 min. - przy temperaturze + 15°C;
- 40 min. - przy temperaturze +20°C;
- 25 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1.Zalecenia ogólne.
- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.
- Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy
5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej.
5.2.1. Dozowanie składników:
- Dozowanie składników mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładnością
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa;
- Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji
- Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa
5.2.2. Mieszanie składników
- Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty.
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
a) Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe
ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych Przy stosowaniu
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
b) Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny.
c) Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od po wierzchni, na którą
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy
stosować belki wibracyjne.
5.2.4. Zagęszczanie betonu.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad:
a) Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy
nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej.
b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
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c)

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować
powoli w stanie wibrującym.
d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
e) Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować
się jednakowymi drganiami na całej długości.
f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 sekund.
g) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak aby
nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
5.2.5. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem
a) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku
napręŜeń głównych.
b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez:
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
- obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
c) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu.
5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
5.2.7. Pobranie próbek i badanie.
a) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
b) JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych,
c) badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.3.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.3.1. Temperatura otoczenia
- Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem.
- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co
najmniej 7 dni.
5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu.
5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
- Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
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Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0CC w okresie twardnienia betonu naleŜy
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.
- Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
- Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.4.2. Okres pielęgnacji
- UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez conajmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
- Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z i PN-63/B-06251) lub wytrzymałości
manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
5.5.1. Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię.
- pęknięcia są niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zastosuje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie
nie mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują mc większa niŜ 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany,
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2
mm,
5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
naleŜy:
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić belom następnie wygładzić i uklepać,
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.
- wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzuci zaprawą i lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6. Deskowania.
5.6.1. Uwagi ogólne.
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny być wykonane według
projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Obliczenia
prowadzić dla warunków podanych w normie PN-B-O3150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Konstrukcje deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane:
a) parciem świeŜej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników,
c) dodatkowe obciąŜenia, wynikające z:
- szybkości betonowania
- sposobu zagęszczania,
- obciąŜenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki:
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zapewniać j jednorodną powierzchnię betonu,
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
zapewniać odpowiednią szczelność,
zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia,
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

5.6.2. Materiały.
Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe).
Deskowania naleŜy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm,
maksymalna szerokość 18cm.
Powinny one odpowiadać warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlano-montaŜowych" - tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2.
Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie
atesty. Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do załoŜenia i zdjęcia, zapewniające
szczelność deskowania. Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny
być proste lub odpowiednio sfazowane.
Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z inspektorem.
Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeŜo zaprawą. Powierzchnie
wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.
5.6.3. Przygotowanie deskowania.
Przy stosowaniu deskowań drewnianych deski winny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia.
NaleŜy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań ścian i stropu.
Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2÷4cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian,
szczególnie w stykach wklęsłych. MoŜna takie sfazowanie wykonać równieŜ wtedy, gdy nie przewidziano go w
projekcie, w takim wypadku naleŜy przeprowadzić, w miarę potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia a
zmianę rozmieszczenia winien zatwierdzić inspektor.
Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez
pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z Ŝywic lub uŜycie zinwentaryzowanych deskowań o
uszlachetnionej powierzchni. Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową naleŜy
obficie zwilŜyć.
5.6.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania.
- dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą:
- w deskach i belkach pomostów – 1/200L,
- w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub Ŝelbetowych 1/400L,
- w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub Ŝelbetowych 1/250L.
Powinny one odpowiadać <warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlano-montaŜowych" - tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2.
Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie
atesty. Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do załoŜenia i zdjęcia, zapewniające
szczelność deskowania. Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny
być proste lub odpowiednio sfazowane.
Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z inspektorem.
Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeŜo zaprawą. Powierzchnie
wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.
5.6.5. Usuwanie deskowań
Usunięcie deskowania konstrukcji Ŝelbetowej moŜe nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem
wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliŜonych do warunków dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań.
Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek uszkodzenia
wykonanych robót oraz samych deskowań.
Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie.
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania pobierać próbki
kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niŜ 3 kostki w kaŜdym ciągłym cyklu
betonowania:
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.
6.2. Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w
dokumentacji projektowej i normach.
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6.3. Ocena wykonania deskowań.
JeŜeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku
gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, naleŜy deskowanie uznać w całości lub części za wykonane
niewłaściwie. W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie naleŜy ustalić zakres
napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań.
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagraŜało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby moŜliwość jego
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane
oraz wykonane ponownie.
Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być potwierdzone
zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Zgodność robót z projektem i specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
7.2. 0dbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST.
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikowych są następujące dane i
dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty uŜytych materiałów budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
7.2.2. Zakres.
Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie:
- rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach
konstrukcji.
7.2.3. Odbiór deskowań.
Do odbioru deskowań powinny być przedłoŜone dokumentacje techniczne deskowań oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań. Badanie materiałów lub gotowych
elementów stosowanych do wykonywania deskowania
powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze
deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o
jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów.
Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu naleŜy sprawdzać:
- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie
betonowania),
- szczelność deskowania,
- wartość roboczej strzałki ugięcia, jeŜeli taka była przewidziana,
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie,
- usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
7.3. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.

8. OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiaru są:
1 m3 wykonanej konstrukcji-elementu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-84/B-03264
- Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2] PN-88/B-06250
- Beton zwykły.
[3] PN-63/B-06251
- Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
[4] PN-79/B-06711
- Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
[5] PN-86/B-06712
- Kruszywa mineralne do betonu
[6] PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania.
[7] PN-88/B-32250
- Woda do betonów i zapraw.
[8] PN-B-1970l
- Cement powszechnego uŜytku. Skład wymagania i ocena zgodności.
[9] PN-74/B-06261
- Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie.
[10] PN-74/B-06262
- Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
[11] PN-B-03150
- Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[12] Instrukcja ITB nr 206/77
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B.04.00.00. KONSTRUKCJE MUROWE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji murowych
z cegły klinkierowej.
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
konstrukcji murowych z cegły tzn.:
- cokół, słupy i czapy ogrodzenia z cegły klinkierowej,
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i poleceniami inspektora.

2.0. MATERIAŁY.
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się stosowanie
materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub
posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej
zgody inspektora.
2.1. Wyroby ceramiczne.
2.2.Cegła klinkierowa pełna kl 35 wg PN-B 12008:1996
- Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 3,5-4,4kg
- Cegła budowlana klinkierowa powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie moŜe przekraczać dla cegły 10% cegieł badanych.
- Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 6%.
- Wytrzymałość na ściskanie 35,0 MPa
- Gęstość pozorna 1,8÷2,15 kg/dm3
- Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmraŜania - brak uszkodzeń
po badaniu.
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły
nie rozpadła się.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne .
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement
ciasto wapienne
piasek
1
1
6
1
1
7
1
1,7
5
cement
wapno hydratyzowane
piasek
1
1
6
1
1
7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement
ciasto wapienne
piasek
1
0,3
4
1
0,5
4,5
cement
wapno hydratyzowane
piasek
1
0,3
4
1
0,5
4,5
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Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie
niŜsza niŜ+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZĘT.
Pion murarski, łata murarska, poziomica uniwersalna, łata kierująca warstwomierz naroŜny, sznur murarski, przecinak
murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany , rusztowania warszawskie.
Dla przygotowania zapraw naleŜy przewidzieć betoniarki. Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu
zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza się sporadyczne przygotowanie niewielkich ilości zapraw przez
wymieszanie ręczne.

4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Materiały sypkie naleŜy transportować samochodami samowyładowczymi.
Pozostałe materiały samochodami skrzyniowymi i dostawczymi. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wstęp.
Wymagania ogólne:
- Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania
i
grubości
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i
otworów.
- W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1
cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych.
- Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości, róŜnice w wysokości nie
powinny przekraczać 4m dla murów z cegły i 3m dla murów z bloczków, W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe.
- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą,
zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć w
wodzie.
- Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
- Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C.
- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej
zaprawy.
- elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułoŜeniem zwilŜone wodą;
nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym
wielkości podane w BN-90/6745-01.
5.2. Mury z elementów ceramicznych.
Mury naleŜy wykonywać warstwami przy zachowaniu wiązania cegieł zgodnie z technologią robót murarskich, min.:
- układ muru powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania przyjętym dla muru z cegły,
- spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co
najmniej o 6cm,
- grubość spoin poziomych powinna wynosić 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin pionowych 10
mm (od 5 do 15mm),
- spoiny powinny być wypełnione "na pełno", a w murach przeznaczonych do tynkowania
dopuszcza się braki wypełnienia na głębokość 5-10 mm,
- mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, róŜnice w wysokości nie
powinny przekraczać 4m dla murów z cegły,
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elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułoŜeniem zwilŜone wodą;
nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym
wielkości podane w BN-90/6745-01,
- wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów,
- roboty prowadzić w temperaturze powyŜej 0°C.
- w naroŜnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych naleŜy
stosować normalną cegłę pełną.
- w przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny być wykonane z cegły pełnej.
5.2.1.Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna I ,c większa niŜ 15% całkowitej liczby cegieł.
- JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i n zbiórkowa), naleŜy przestrzegać
zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
- Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i w
mych z cegieł o grubości róŜniącej
się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uŜycia
producenta wybranych materiałów oraz zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO.
6.2. Zgodność z dokumentacją.
Roboty murowe z elementów ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem,
uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od ustaleń powinny być uzgodnione z nadzorem techniczny.
6.3. Badania.
6.3.1. Program badań.
Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania:
- badanie materiałów,
- badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.
6.3.2. Warunki przystąpienia do badań.
Badania naleŜy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych
fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące przystąpienie
do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do badania robót
zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić:
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,
- protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.
6.3.3. Opis badań.
Badanie materiałów naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych
dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym
względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
6.3.4. Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów naleŜy
przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez
oględziny zewnętrzne i pomiar.
Pomiaru długości i wysokości murów naleŜy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, zaś grubości
murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziałką milimetrową. Jako wynik naleŜy przyjmować wartość
średnią pomiarów z trzech miejsc. Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułoŜenia nadproŜy i
osadzenia ościeŜnic naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar
na zgodność z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia naleŜy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po ich
ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie została przekroczona,
naleŜy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową i określić
grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi naleŜy przeprowadzać przez przykładanie do
powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do lmm.
Dla murów z cegły dopuszcza się odchylenie na długości 1 m - 3 mm, a dla bloczków - 4 mm. Zwichrowanie na
całej długości ściany z cegieł nie moŜe przekroczyć 10mm, a dla ścian z bloczków 15mm.
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi naleŜy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z
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podziałką milimetrową. Odchylenie nie powinno przekraczać na długości 1 m 3mm dla murów z cegły i z
bloczków, a na wysokości kondygnacji 6mm.
Sprawdzenie poziomowości warstw naleŜy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą węŜową.
Dopuszcza się odchyłki na dł. 1 m -l mm dla cegieł i 2mm dla bloczków,
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru naleŜy przeprowadzać stalowym
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. Prześwit w odległości l m od
wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w normie.
6.3.5. Ocena wyników badań.
JeŜeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe naleŜy uznać za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót
murowych lub tylko ich części naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami normy.
W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień
normy zagraŜają bezpieczeństwu budowli. Mury zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające
określonym w projekcie załoŜeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób
prawidłowy i przedstawione do badań.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest - m2 dla ścianek działowych lub m3 dla ścian o grub. ponad ½ cegły. Ilość robót
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
Odbioru robót naleŜy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1]PN-87/B-03002
- Konstrukcje murowe z cegły.
[2]PN-68/B-I0020
- Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-75/B-12001
- Cegła pełna wypalana z gliny.
[4]PN-88/B-30000
- Cementy portlandzki.
[5]PN-65/B-14503
- Zaprawy
[6]PN-85/B-04500
- Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
[7]PN-79/B-06711
- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[8]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988
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B.05.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
powłokowych izolacji przeciwwilgociowych wg SST i ustaleń z Inspektorem. tzn.:
- Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej,
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z papy,
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z powłok bitumicznych np. dysperbit,
1.4. 0kreślenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.
1.5. 0góIne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i poleceniami inspektora.

2.0. MATERIAŁY.
Wszystkie materiały izolacyjne zastosowane do robót izolacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.1. Wymagania ogólne
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.
2.2. Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŜy stosować papę I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.
• Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie
powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek
sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie
dłuŜsze niŜ 30 mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy. Charakterystyka papy:
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
- wymiary papy w rolce
- długość:
20 m ±0,20 m
40 m ±0,40 m
60 m ±0,60 m
- szerokość: 90, 95,100,105,110 cm ±1 cm
• Pakowanie, przechowywanie i transport
- Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.
- Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w
ww. normie.
- Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.
- Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość
między stosami - 80 cm.
2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych PN-91/B-27618 Do produkcji papy stosuje się asfalt
niemodyfikowany lub modyfikowany SBS, osnowę stanowi welon z włókien szklanych , od wierzchniej strony
pokryta jest drobnoziarnistą posypką modyfikowaną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa
sztucznego. Właściwości techniczne papy z asfaltu niemodyfikowanego
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• gramatura osnowy (welon z włókien szklanych) 60g /m2
- zawartość asfaltu niemodyfikowanego, min 2500g/m2
- siła zryw. przy rozc. paska szer. 5 cm wzdłuŜ/poprzek min 300/200N
- wydłuŜanie przy maks sile rozciąg wzdłuŜ/poprzek 2/2 %
- giętkość w obniŜonych temperaturach 0oC
- odporność na działanie wysokiej temp w ciągu 2h+70oC
- grubość 3,5mm +/- 5% Właściwości techniczne papy z asfaltu modyfikowanego
• gramatura osnowy (welon z włókien szklanych) 100g/m2
- zawartość asfaltu modyfikowanego, min 2000g/m2
- siła zryw. przy rozc. paska szer 5 cm wzdłuŜ/poprzek min 350/200N
- wydłuŜanie przy maks sile rozciąg wzdłuŜ/poprzek 4/4 %
- giętkość w obniŜonych temperaturach -25oC
- odporność na działanie wysokiej temp w ciągu 2h +100oC
- grubość 3,4mm +/- 5%
2.4. Folia kubełkowa:
- rodzaj materiału - polietylen wysokiej gęstości (HDPE);
- grubość - ok. 0,6 mm, obustronnie wytłaczana,
- wysokość wytłoczenia - 8- 9 mm,
- odporność na ciśnienie - ok. 250 kN/m2,
- wytrzymałość na temperatury - -300C do +80oC,
- właściwości chemiczne - nie ulega rozkładowi, odporna na działania substancji chemicznych,
odporna na działanie grzybów i bakterii glebowych,
- klasyfikacja ogniowa - B2. Wg odpowiednich aprobat technicznych.
a) Listwa końcowa do folii kubełkowej:
Wg odpowiednich aprobat technicznych.
b) Gwoździe z podkładkami do folii kubełkowej:
Wg odpowiednich aprobat technicznych.
2.5. Dyspersja asfaltowo-kauczukowa na zimno. np. dysperbit

3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a takŜe bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujących izolację stropu lub stropodachu.
Objęte niniejszą ST roboty naleŜy wykonywać przy uŜyciu następującego sprzętu:
- pace, pędzle, szczotki dekarskie,urządzenia natryskowe,

4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem środowiska przez rozlanie. NaleŜy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wstęp.
Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO.
5.2. Izolacje przeciwwilgociowe
5.2.1. Przygotowanie podkładu.
- Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
obciąŜenia.
- Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.2.2. Gruntowanie podkładu
- Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
- Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
- Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa
moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna bvć nie niŜsza niŜ 5°C.
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5.2.3. Izolacje papowe.
- Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny
składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób
ciągły na całej powierzchni.
- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułoŜonej na sucho i
sklejonej wyłącznie na zakładach.
- Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający
wymaganiom norm państwowych.
- Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.
- Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być
nie mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem
siebie
5.2.4. Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych
Powłoki przeciwwilgociowe są. wykonywane z następujących wyrobów:
- z mas akrylowych, asfaltowych i asfaltowo-kauczukowych np.dysperbit ,
- z mas polimerowych.
Przeciwwilgociowe powłoki bezspoinowe są wykonywane w celu zabezpieczenia powierzchni części podziemnej
budynku przed okresowym działaniem wody opadowej wnikającej w głąb gruntu przepuszczalnego i mogą być
stosowane tylko od strony zewnętrznej fundamentów.
Powłoki bezspoinowe nie stanowią. izolacji wodochronnej w przypadku występowania parcia hydrostatycznego
wody lub w przypadku dłuŜszego zalegania wody w rejonie budynku w gruncie nieprzepuszczalnym.
Powłoki bezspoinowe naleŜy wykonywać zgodnie z normami lub instrukcją producenta. Liczba nakładanych
warstw powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niŜ 2, a łączna grubość
tych warstw nie mniejsza niŜ 2 mm.
5.3. Izolacje z folii kubełkowej
5.3.1. Przygotowanie podłoŜy.
Powierzchnia podłoŜa powinna być mocne i równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoŜa a łatą kontrolną o
dł. 2 m nie moŜe być większy niŜ 10 mm. Wszelkie nierówności powinny być wyrównane zaprawą cem.wapienną. MontaŜ folii kubełkowej jest moŜliwy po min. 7 dniach od dnia wykonania wyrównania.
5.3.2. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z folii kubełkowej.
Folię kubełkową układa się wytłoczeniami skierowanymi w kierunku ściany fundamentowej. W takim układzie
folia separuje grunt od muru, zaś pustka powietrzna pozwala ścianie „oddychać”. Folię mocuje się do podłoŜa
gwoździami lub kołkami z podkładkami uszczelniającymi w ilości min. 5 szt./m2. Miejscami mocowania folii są
strefy ich wytłoczeń (punkty przylegające do ściany). Folię naleŜy łączyć na zakład o szerokości 20 cm. Miejsca
łączenia zaleca się dodatkowo uszczelnić klejem butylowym bądź podobnymi materiałami odpornymi na wilgoć.
Dla lepszego zabezpieczenia izolacji przed wilgocią i zabrudzeniem naleŜy zastosować listwy końcowe.
Mocowanie listew tak jak folii w ilości 3 szt./mb.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie i odbiór robót winny być
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uŜycia producenta wybranych materiałów.
6.2. Materiały izolacyjne.
- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem,
- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
- odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o
jakości wystawionym przez producenta powianiem być on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej.
nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowym norm.
- nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym).
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6.3.Kontrola wykonania podłoŜy
Kontrola wykonania podłoŜy powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do
wykonywania izolacji
6.4.Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania
z wymaganiami powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami SST. Kontrola przeprowadzana jest przez
inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania
podłoŜa i robót hydroizolacyjnych,
- w odniesieniu do miejsc przebić i dylatacji konstrukcyjnych
6.5. Wyniki odbiorów
materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
8.1. Odbiór robót izolacyjnych
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, ) protokóły odbioru
poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
8.2. Roboty wg B.05.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-77/B-27604
[2]BN-79/6751-02
[3] PN-B-24620:1998
[4]PN-EN ISO 6946:2004

- Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
- Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
- Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania.
[5]PN-EN IS010456:2004
- Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i
obliczeniowych wartości cieplnych.
[6]PN-76/B-06714/15
- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
[7]PN-85/B-04500
- Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
[8]PN-86/B-06250
- Beton zwykły.
[9]PN-83/N-03010
- Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
[10]PN-EN 1097-3:2000
- Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczania gęstości
nasypowej i jamistości.
Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT-15-4585/2001
Procedura Badawcza LC-3/98 Badanie elektrochemiczne w roztworach modelowych. Badanie wpływu dodatków i
domieszek do betonu na korozję stali zbrojeniowej.
Atest Higieniczny Nr HK/B/0646/01/2005
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B.06.00.00. DRENAś
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z budową drenaŜu.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym przy realizacji umowy na
wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wykonaniem drenaŜu.
Projektowany skład drenaŜu obejmuje budowę:
- drenaŜu z rur drenarskich z tworzywa sztucznego Ø 80 ułoŜonych wzdłuŜ ogrodzenia
Zakres robót przy wykonywaniu drenaŜu obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie prac przygotowawczych, przekopy próbne,
- wykonanie wykopów w gruncie pod ciągi drenaŜowe,
- przygotowanie podłoŜa w wykopach pod materiał filtracyjny i podsypkę dla drenaŜu,
- ułoŜenie drenów,
- zasypanie Ŝwirem, piaskiem i zagęszczenie wykopów.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Dreny – rury drenarskie z tworzywa sztucznego ułoŜone podłuŜnie na dnie wykopu, ułatwiające przepływ wody
w kierunku odbiornika.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci drenaŜowych powinny odpowiadać
normom krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe , przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiały powinny odpowiadać
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/ 6366 – 10, tj.
być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich
dodatków metodą wytłaczania lub z PE.
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w sposób
umoŜliwiający dokładne ich łączenie.
Szczeliny wlotowe ( szparki podłuŜne)powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od grudek (
resztek materiału) i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny
powinny być równomiernie rozmieszczone na obwodzie i długości rurki.
Złączki, słuŜące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie)
Powinny być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego , Wymagania dla złączki zewnętrznej powinny
odpowiadać BN-84/6366-10.
2.3 Materiał filtracyjny i podsypka dla drenaŜu.
Jako materiał filtracyjny naleŜy stosować:
- Ŝwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niŜ otwory w rurociągu drenarskim, którymi
mogły by się do nich dostać, o średnicy od 16 do 32 mm.
Do otworów tych naleŜą szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłuŜne w rurkach
dziurkowanych.
- piasek gruby o wielkości ziaren do 2mm, w którym zawartość ziaren o średnicy:
większej niŜ 0,5 mm wynosi nie więcej niŜ 50% , wg PN-B-02480,
- piasek średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy:
- większej niŜ 0,5 , wynosi nie więcej niŜ 50%, lecz zawartość ziaren o średnicy
- większej niŜ 0,25 mm wynosi więcej niŜ 50, wg PN-B-02480,
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Wskaźnik wodoprzepuszczalności materiałów filtracyjnych (zwłaszcza piasku) powinien wynosić co najmniej 8
m/dobę, przy oznaczeniu wg PN-B-04492.
świry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niŜ 0,2 % masy, przy
oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28.
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113,
2.4. Składowanie materiałów.
2.4.1. Kruszywo
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.4.2. Rury drenarskie
Rury drenarskie naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach. Zwoje rur
drenarskich naleŜy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25°C, a powyŜej 25 °C do wysokości 2
zwojów.
Złączki naleŜy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy składowaniu na odkrytych
placach naleŜy chronić je przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W magazynach zamkniętych temperatura
otoczenia nie moŜe przekroczyć 40 °C, a odległość składowania powinna być niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych.
W przypadku składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie przekraczających wysokości 5 worków.

4.TRANSPORT
4.1. Transport kruszyw.
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2. Transport rur drenarskich
Rury z tworzyw sztucznych zabezpieczenie przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, moŜna przewozić je
dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rur nie naleŜy ich rzucać. Szczególną uwagę naleŜy
zachować w temperaturze 0°C i niŜszej. Złączki w workach i pudłach naleŜy przewozić w sposób zabezpieczający je
przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraqz dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów
stałych, Wykonawca wbuduje repety tymczasowe ( z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne).
5.2. Wykonanie drenaŜu
Wykopy rowków drenarskich dnie umocnionego wykopu naleŜy rozpocząć od wylotu rurki drenarskiej studzienki
rozsączającej prowadzić ku górze, w celu zapewnienia w wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego
powinna być co najmniej o 5 cm większa od zewnętrznej średnicy układanej rury drenarskiej. Nachylenie skarp
rowków powinno wynosić od 10 : 1 do 8 : 1 w gruntach spoistych.
Przed przystąpieniem do układania rur drenarskich, dno rowków naleŜy oczyścić (np. łyŜkami drenarskimi) tak aby
woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równomierną warstwą, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie naleŜy
wykonać podsypkę z piasku o grubości 5 cm. Układanie drenaŜu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykonaniu
rowka. Skrajny , ułoŜony najwyŜej otwór rury naleŜy zasłonić odpowiednią zaślepką ( kształtką plastykową ) w celu
uniemoŜliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rury. Zasada działania drenu wymaga
umoŜliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez otwory ( dziurki, szparki podłuŜne) w rurach. Perforowane
rury z tworzywa sztucznego, sztucznego gładkimi powierzchniami ich styków, naleŜy łączyć za pomocą specjalnie
produkowanych złączek.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W szczeglności kontrola
powinna obejmować:
- sprawdzanie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do stałych
- punktów wysokościowych wysokościowych dokładnością do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- sprawdzanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy
- podłoŜa z kruszywa mineralnego,
- badanie odchylenia osi ułoŜonych ciągów drenarskich,
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badanie odchylenia spadków przewodów drenaŜowych,
sprawdzanie prawidłowości ułoŜenia przewodów.

6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od osi wykopu nie powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm,
- odchylenie przewodu rurowego w planie , odchylenie odległości osi ułoŜonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno
przekraczać ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarową
Jednostką obmiarową jest m ( metr ) wykonanej i odebranej sieci drenaŜowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN –C – 89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
2. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie z polietylenu wysokociśnieniowego.
10.2. Inne dokumenty
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów tworzyw sztucznych
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- MontaŜowych – tom I rozdz. IV – 1989 r. Roboty
ziemne.
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B.07.00.00. CHODNIK Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem chodnika z płyt chodnikowych betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach
krajowych i wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodnika:
- z płyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla
pieszych.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i
z definicjami podanymi w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST B-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Płyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1. Rodzaje
W zaleŜności od wymiarów i kształtu, rozróŜnia się następujące rodzaje płyt chodnikowych betonowych:
- A - płyta normalna kwadratowa,
- B - płyta połówkowa,
- C - płyta infuła,
- D - płyta naroŜnikowa ścięta,
- E - płyta naroŜnikowa kwadratowa.
2.2.2. Odmiany
W zaleŜności od technologii produkcji płyty rozróŜnia się odmiany:
- płyta jednowarstwowa - 1,
- płyta dwuwarstwowa - 2.
2.2.3. Gatunki
W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych rozróŜnia się gatunki płyt:
- gatunek I
- G1,
- gatunek II
- G2.
Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].
Przykład oznaczenia płyty chodnikowej normalnej połówkowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x 17,5 cm
gat. I:
Płyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].
Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie naraŜonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób trwały: znak wytwórni,
symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej.
2.3. Płyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Kształt i wymiary
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Kształt płyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary płyt podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Rodzaje płyt chodnikowych betonowych
Tablica 1. Wymiary płyt chodnikowych betonowych
Rodzaj
płyty

Wymiary płyt, cm
b
c

a

d

A

35
50

-

-

-

B

35
50

17,5
25

-

-

C

35

-

49,7

25

D

-

-

49,7

25

E

-

-

-

25

Grubość
płyty h, cm
min 5
max 7

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych
Rodzaje
wymiaru

Dopuszczalne odchyłki, mm
Gatunek I
Gatunek II
±2

a, b, c, d, h

±3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Rodzaj wad i uszkodzeń
płyt chodnikowych betonowych
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi, mm

Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2
2

3

Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne
niedopuszczalne
krawędzi i naroŜy
(ścieralne), mm
ograniczających pozostałe
powierzchnie:

41

- liczba max

2

2

- długość, mm, max

20

40

- głębokość, mm, max

6

10
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2.3.3. Składowanie
Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłoŜu
wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian i gatunków. Płyty naleŜy
ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.
2.3.4. Beton i jego składniki
2.3.4.1. Beton do produkcji płyt chodnikowych
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych naleŜy stosować beton klasy B 25 i B 30. W
przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (ścieralna) warstwa płyt powinna być wykonana z betonu klasy B 30.
2.3.4.2. Cement
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych naleŜy stosować cement portlandzki klasy nie niŜszej niŜ „32,5” wg PNB-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.3.4.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający wymaganiom
PN-B-19701 [4].
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B06711 [1].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania chodników
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport płyt chodnikowych
Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niŜ 1/3 wysokości tej płyty.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłoŜu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST
B.02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie moŜe być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Podsypka
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilŜona
wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
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5.4. Warstwa odsączająca
JeŜeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca pod chodnikiem, to jej wykonanie powinno
być zgodne z warunkami określonymi w SST B.02.00.00
5.5. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych
Płyty przy krawęŜnikach naleŜy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyŜej górnej krawędzi
krawęŜnika.
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte naleŜy układać w jednym poziomie,
regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika.
Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego naleŜy zalać zaprawą cementowopiaskową.
Płyty naleŜy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.
Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m naleŜy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. Płyty mogą być
przycinane.
Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy uŜyciu trójkątów
lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować naleŜy do szerokości
chodnika i promienia łuku.
5.6. Spoiny
Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na łukach nie powinna być
większa niŜ 3 cm.
Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty lub wypełnione
zaprawą cementowo-piaskową.
5.7. Pielęgnacja chodnika
Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, naleŜy pokryć warstwą piasku grubości od 1,0 do 1,5 cm.
Piasek naleŜy zwilŜyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji.
6.2.1. Badania płyt chodnikowych
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w tablicy 2. Sprawdzenie kątów prostych w
naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z
dokładnością do 1 mm.
Pozostałe badania płyt chodnikowych naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 [7] i
BN-80/6775-03/03 [8].
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika z płyt betonowych
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.

powinny obejmować

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
− głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
- o szerokości powyŜej 3 m: ± 2 cm,
− szerokości koryta: ± 5 cm.

43

październik 2009

Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych

REMONT OGRODZENIA
PRZY KOŚCIELE P.W. ŚW. SZCZEPANA
Brynica, ul. Powstańców Śląskich 50

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na stwierdzeniu
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie
mogą przekraczać ± 1 cm.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją
projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać naleŜy w następujący sposób: na kaŜde 200 m2 chodnika z płyt
betonowych naleŜy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt
chodnika.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 ułoŜonego chodnika i w
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien
przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego
Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynoszą ± 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin
Sprawdzenie równoległości spoin naleŜy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuŜ spoin i
przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin
Sprawdzenie szerokości spoin naleŜy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kaŜde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/01

Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Płyty chodnikowe.
BN-64/8845-01
Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
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