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ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych związanych z pracami budowlanymi dla zadania: „Przebudowa ściany
szczytowej
budynku
kompostowni
zlokalizowanego
na
terenie
EKO
DOLINY
w Łężycach.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót budowlanych
objętych specyfikacjami technicznymi (ST).
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania
Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na placu
budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].
Rusztowania – pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego obiektu.
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
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Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6. RYSUNKI WYKONAWCY
Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych Rysunków,
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi brakujące Rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztów.
Rysunki powykonawcze:
Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki otrzymanych dokumentacji
i rysunków zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć
Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej
zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do użytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie
z Polskimi Normami, nie później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem.
1.7. ORGANIZACJA RUCHU.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu wewnętrznego, w okresie trwania realizacji robót
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia wewnętrznego
terenu placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną. Wykonawca na własny koszt opracuje dokumentację projektową organizacji ruchu oraz
poniesie opłaty miejskie za zajęcie pasa ruchu w przypadku takiej konieczności.
1.8. OCHRONA ŚRODOWISKA.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
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2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
1.9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.10. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
1.11. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.
1.12. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co
do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków (estakada) i w sposób ciągły będzie
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu
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budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.13. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
1.14. ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEŃ
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie
w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności
związanych z Umową.
1.15. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy i warunki p.poż /Dz. U. Nr 169, z 97 poz. 1650/ W szczególności jest zobowiązany wykluczyć
prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na miejsce wykonywania robót i będzie
utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa / Dz. U. Nr 47 z 03 poz. 401/, a
także zapewni odzież wymagana dla personelu zatrudnionego na terenie wykonywania robót, a takie
wyposażenie, sprzęt i narzędzia zgodne z obowiązującymi przepisami BHP. Kierownik budowy,
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić / przed rozpoczęciem robót
/plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie wykonywania robót /Dz. U. Nr 120 z 03 poz.
1126/
1.16. ZAPLECZE BUDOWY
Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie. Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez
Inspektora Nadzoru. Gdy Inspektora Nadzoru zatwierdzi projekt, Wykonawca będzie go w pełni
respektował. Projekt zaplecza musi uwzględniać wielkość placu budowy, wymogi ochrony środowiska
oraz funkcję, jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego
funkcjonowania otoczenia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez
cały czas trwania budowy i rozbiórki. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien
na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny
i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien użyć
elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. Pomieszczenia winny
być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki
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regularnie usuwane z terenu zaplecza. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze
magazynowania materiałów.
a) Toalety
Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Przenośne
latryny lub kabiny toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie zgodnie z projektem
zagospodarowania placu budowy, przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu
lokalizacyjnego winna być dołączona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym
odpowiedzialnym za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za wywóz nieczystości w odpowiedniej
częstotliwości.
b) Woda
Zamawiający wskaże punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Ilość, jakość i możliwe ciśnienie wody będzie tematem okresowych konsultacji. Wykonawca
w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz podpisze umowę na
dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój
koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru. Przyłącza
będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym
przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany
przywrócone do stanu pierwotnego.
c) Zasilanie elektryczne
W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść
koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w
budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy
przyłączeniowej. Rodzaj materiału użytego jak i przebieg prac wykonanych w związku z instalacją
muszą uzyskać pozytywną opinię Inspektora Nadzoru. Wykonawca za zużytą energię elektryczną
zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy
źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia
sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia
roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników
korzystających z tego źródła prądu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci
elektrycznej poza tymi łączami. Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię
elektryczną jak również usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót.
d) Ogrodzenie
Zaplecze budowy należy szczelnie ogrodzić i zapewnić ochronę przez osobami postronnymi.
e) Biuro Wykonawcy
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w
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sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Projektem
zagospodarowania placu budowy. Koszty związane z biurem Wykonawcy należy ująć odpowiednio w
kosztach urządzenia placu budowy oraz jego utrzymania.
f) Tablica informacyjna
Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.
U. 02.108.953) w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zobowiązany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej. Do obowiązku
Wykonawcy należy umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego,
konieczne jest również poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich. Dla spełnienia
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać
tablice informacyjne przez okres wykonywania robót.
1.17 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o
porządku.
1.18 Czynności geodezyjne na budowie
Budowa podlega obsłudze geodezyjnej.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie
nowo projektowanego obiektu przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowości konstrukcji.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę.
W przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone
ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do
przeniesienia tych punktów.
1.19. UWAGI OGÓLNE
Plac budowy należy przekazać protokółem.
Prowadzenie robót należy powierzyć osobie mającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
niezbędne doświadczenie.
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Odbiorów poszczególnych rodzajów robót i konstrukcji dokonywać zgodnie
z wytycznymi
zawartymi w pozycji „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –
montażowych”.
2. MATERIAŁY
2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót.
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1570),
wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym
i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie
wymagań podstawowych:
Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną
techniczną, może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania
produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218
z 13.08.2008, str. 30).
Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji,
o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie została wydana
europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu, jeżeli został oznakowany znakiem
budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy.
Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, może być udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do
obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez
obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym
udostępnionym na rynku krajowym przekazuje się informacje o jego właściwościach użytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób został wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania i obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia
i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas stosowania i użytkowania.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
tych wymagań będą odrzucone.
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Na wszystkie wyroby Wykonawca przedstawi Deklaracje Właściwości Użytkowych z normami
zharmonizowanymi lub EOT lub wymagane przepisami dokumenty potwierdzające zgodność
zamontowanych wyrobów budowlanych z polskimi normami lub KOT (AT), które będą podstawą do
odbioru końcowego prac budowlanych.
2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane w pryzmach
i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte w przypadku gdy nie spełniają wymagań w
zakresie możliwości zasypania wykopu. 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.
2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.
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.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę. Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy
2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Każdy rodzaj
robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiały, elementy
budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność
techniczną i kosztową, a roboty te zostaną odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezapłacone.
2.6 Wariantowe stosowanie materiałów
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich
elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień
publicznych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający
wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w
dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same
wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości
użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego.
Zastosowane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia
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wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca, który powoła
się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Zamawiający wymagać będzie, aby oferowane rozwiązania przedstawić pisemnie na
etapie składania oferty i powtórnie dołączyć do protokołów odbioru.
3. SPRZĘT WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu - który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, PB, PW.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Umową.
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora Nadzoru, środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą
usunięte z placu 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 praz
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu
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spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych Umowie,
dokumentacji projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę
geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
-

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

-

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. POBIERANIE PRÓBEK
Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
6.3. RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań celem
ich oceny. Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.
6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.
6.5. CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub
urządzenia i sprzęt, które posiadają:
A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów
i dokumentów technicznych,
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B. Deklaracja Właściwości Użytkowych – DWU wymagana dla materiałów dla których ustanowiono
normę zharmonizowaną lub EOT, dla pozostałych wyrobów budowlanych wymagana Krajowa
Deklaracja Właściwości Użytkowych z normą niezharmonizowaną lub Aprobatą Techniczną lub
Krajową Oceną Techniczną.
C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda
partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają
ich pochodzenie. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone. Na każdym dokumencie potwierdzającym, że materiał jest dopuszczony
do stosowania kierownik robót winien potwierdzić odręcznym wpisem, że materiał jak w dokumencie
został wbudowany i określić gdzie.
6.6. DOKUMENTY BUDOWY
Wykaz dokumentów budowy powinien być zgodny z Ustawą Prawo Budowlane.
( 1 ) Dziennik budowy
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami.
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał.
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Projektant nie jest stroną dla
Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w żadnym
aspekcie związanym z wykonywaniem Robót
(2) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, również dokumenty:
a). formalne zgłoszenie robót wg. obowiązujących przepisów,
b). protokoły przekazania terenu budowy,
c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d). protokoły odbioru robót,
e). protokoły z narad i instrukcje Inspektora,
f). korespondencję na budowie.
(3) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNRach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowym przedmiarze robót.
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
▪

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

▪

Odbiory instalacji i urządzeń technicznych

▪

Odbiór częściowy

▪

Odbiór końcowy

▪

Odbiór po okresie rękojmi

▪

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2 Odbiory instalacji i urządzeń technicznych
Odbiór robót instalacyjnych oraz odbiory wbudowanych urządzeń technicznych polega na finalnej
ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów odbiorowych zawierających
komplet wyników w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,
ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbiór końcowy
Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

będzie stwierdzona przez

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy z Zamawiającym,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów
odbiorowych.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3.

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4.

protokoły odbiorów częściowych,

5.

recepty i ustalenia technologiczne,

6.

dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7.
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakości (PZJ),
8.
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń,
10.

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11.

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5 Odbiór po okresie rękojmi
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi.
8.6 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.
Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór robót końcowy”.
8. Odbiór podnośnika hydraulicznego.
Odbioru robót montażu podnośnika hydraulicznego dokonuje uprawniony przedstawiciel jednostki
notyfikowanej, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w Umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. 2017 poz.1579)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.Dz.U. 2016 poz.1570)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (t.j. Dz.U. 2016 poz.655)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2017 poz. 736)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222)
10.2 Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. 2013 poz. 1129)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2042), (Dz.U. 2015 poz. 1775)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
10.3 Dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-01 ROBOTY DEMONTAŻOWE i ROZBIÓRKOWE
Kod CPV 45111300-1
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót demontażowych i rozbiórkowych dla zadania: „Przebudowa ściany szczytowej budynku
kompostowni zlokalizowanego na terenie EKO DOLINY w Łężycach.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem rozbiórek występujących na terenie planowanych prac budowlanych. W skład robót
wchodzi:
 Demontaż istniejących bram.
 Rozbiórka istniejących nawierzchni wewnątrz i zewnątrz dla potrzeb wykonania ściany
oporowej.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIAŁY
Materiały uzyskane z rozbiórek przez Wykonawcę należy zutylizować
składowania odpadów.

w legalnym punkcie

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
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w terminie przewidzianym umową. Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody. Wykonawca
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt podany poniżej,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
• ładowarki teleskopowe,
• żurawie samochodowe,
• samochody ciężarowe skrzyniowe i samowyładowcze,
• młoty pneumatyczne,
• piły mechaniczne do cięcia stali i betonu,
• koparko-ładowarki,
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz otoczenie przylegające do terenu rozbiórki. Liczba
środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i w
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu rozbiórki. Materiał z rozbiórki należy przewozić samochodami ciężarowymi skrzyniowymi i
samowyładowczymi pod
warunkiem
ich zabezpieczenia
odpowiednimi
plandekami
uniemożliwiającymi przypadkowe rozsypywanie przewożonych materiałów. Materiały z rozbiórki
stają się własnością Wykonawcy i podlegają zagospodarowaniu zgodnie z przepisami dotyczącymi
gospodarki odpadami lub utylizacji.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- wyłączyć i odłączyć zasilanie elektryczne w obwodach,
- wyłączyć i odłączyć zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,
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- zdemontować istniejące instalacje przebiegające w elementach podlegających rozbiórce.
Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP
i wykonać stosowne zabezpieczenia
Gruz i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko zgodnie
ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami
Ziemię z wałów należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko zgodnie z ze stosownymi
przepisami i rozporządzeniami
Odzyskane z rozbiórki elementy stalowe należeć będą do Wykonawcy, który powyższy materiał może
odsprzedać.
Materiały do utylizacji należy zutylizować zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami.
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
5.2. Roboty rozbiórkowe
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.
Odpady powstałe podczas rozbiórki przetransportować do poszczególnych zakładów zajmujących się
składowaniem i utylizacją.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wg zasad określonych pkt.6. ST-O. Kontrole jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są: [kpl], [m3], [t.], [m2].
8. ODBIÓR ROBÓT
Po zakończeniu całości robót należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić należny protokół
odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie.
9.2. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w
oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa robót
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podstawowych lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i
prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania niezbędne do realizacji
kontraktu. Zamawiający nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robót
tymczasowych oraz prac towarzyszących. Wykonawca roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące
zobowiązany jest uwzględnić w składanej ofercie (np. w kosztach ogólnych, czy planowanym zysku).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013 poz. 21)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).
Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45112000-5
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych podczas robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa ściany szczytowej budynku
kompostowni zlokalizowanego na terenie EKO DOLINY w Łężycach”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
wykopów pod fundamentu obiektu w ramach robót budowlanych.
-wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
-zasypywanie i zagęszczenie wykopów,
-załadunek i wywóz nadwyżki gruntu.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wy-buchowych albo narzędzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu
kubaturowego.
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypów, położone poza placem budowy.
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Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym
obiektem.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:

Is 

pd
pds

gdzie:
pd –

gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),

pds –
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służą-ca do oceny
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:

U

d 60
d10

gdzie:
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury
technicznej:
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA GRUNTÓW
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności do
wykorzystania przy zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez Wykonawcę
wykorzystane
w maksymalnym stopniu. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów i zasypki wykopów,
powinny być wywiezione przez Wykonawcę i utylizowane. W przypadku wystąpienia gruntów
przydatnych do ponownego użycia odnośną sytuację Wykonawca zgłosi Inspektorowi nadzoru, który
podejmie stosowną decyzję
2.3 MATERIAŁY UŻYWANE DO BUDOWY NASYPÓW I WYKONANIA WYKOPÓW
Pospółka do zasypki i obsypki fundamentów powinna spełniać wymagania: Uziarnienie ziarn
pozostających na sicie #10mm, co najmniej 15%, uziarnienie ziarn pozostających na sicie #2mm, co
najmniej 40%, uziarnienie ziarn przechodzących przez sito #0,075mm, nie więcej niż 15%.
Wskaźnik różnoziarnistości u=d60/ d10, co najmniej 5. Wskaźnik zagęszczenia warstwy min. 0,98 Id.
3. SPRZĘT
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE SPRZĘTU.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może
być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
3.2. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do: odspajania i wydobywania gruntów (urządzenia
mechaniczne: koparki, ładowarki, itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów
(spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.),transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, itp.), sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii
gruntu (materiału): jego objętości, technologii odspajania i załadunku. Wydajność środków
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za
transport.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYKOPY
5.1.1. Wykopy na odkład
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót
ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie.
Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów
powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inspektor
dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed
nadmiernym zawilgoceniem.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej
projektowanych rzędnych robót ziemnych. Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie
wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż
0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny
ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń
powierzchni robót ziemnych wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża
Wykonawcę robót ziemnych. W obrębie budynków, przy istniejących sieciach instalacyjnych roboty
należy prowadzić ręcznie.
5.1.2. Wykopy z transportem urobku
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Jeżeli grunt pochodzący z wykopu nie nadaje się do ponownego wbudowania, lub jego wykorzystanie
jest niemożliwe, należy wywieźć go środkami transportu poza teren budowy. Miejsce składowania
urobku musi być zaakceptowane przez Inwestora.
5.1.3. Dokładność wykonania wykopów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być
większe niż 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może
przekraczać + 1 cm i - 3 cm.
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż: 10 cm, a
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie
powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta.
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy
pomiarze łatą 3-metrową albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości,
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.
5.1.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych jeżeli zajdzie taka konieczność. Wykonanie wykopów powinno postępować w
kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile
w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
5.1.5 Zagęszczanie gruntu zasypowego.
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw winna
wynosić:
a)przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0.4 m,
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie.
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania
równomiernego wskaźnika należy:
rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem
mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie
przejść sprzętu zagęszczającego,
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Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami co 20 cm stosując zagęszczarki
zaakceptowane przez Inspektora. Wymagany stopień zagęszczenia gruntu wykopu 98% w skali
Proctora . Wymagany stopień zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.
5.1.6. Kontrola wykonania wykopów
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości
robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do
kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadające odpowiednie uprawnienia i licencje.
6.2 Badania laboratoryjne
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z
ST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi
właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są: [m3], [m2]
8. ODBIÓR ROBÓT
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W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. Jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj.
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli
chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakończeniu całości robót należy dokonać
końcowego odbioru robót i sporządzić należny protokół odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie.
9.2. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w
oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa robót
podstawowych lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i
prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania niezbędne do realizacji
kontraktu. Zamawiający nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robót
tymczasowych oraz prac towarzyszących. Wykonawca roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące
zobowiązany jest uwzględnić w składanej ofercie (np. w kosztach ogólnych, czy planowanym zysku).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie
podłoża gruntowego
Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-03 PODKŁADY BETONOWE
1. WSTĘP

KOD CPV 45262350-9

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych
z wykonaniem z betonu podkładowego dla zadania: „Przebudowa ściany szczytowej budynku
kompostowni zlokalizowanego na terenie EKO DOLINY w Łężycach”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem podkładów
betonowych z betonu klasy C8/10.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-0 "Wymagania ogólne"
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0
„Wymagania ogólne”.
2.2. Cement.
Należy stosować cement portlandzki wg. PN-B-19701 klasy 32,5. Przechowywanie cementu powinno
się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08.
2.3. Kruszywo.
Do wykonania mieszanki betonu należy stosować:
− żwir wg. PN-EN 12620+A1:2010,
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− piasek wg. PN-EN 12620+A1:2010,
2.4 Woda.
Do wytworzenia mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do
momentu jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje się dodatków i domieszek.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu - który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, PB.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Do wykonania robót związanych z wykonaniem podkładów betonowych może być wykorzystany
sprzęt podany poniżej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- wytwórnia betonu – stacjonarna z automatycznym nagarnianiem kruszywa, wody i cementu, system
sterowania mikroprocesorowego z elektronicznym systemem korekty wilgotności kruszywa;
dozowanie wagowe, system ogrzewania produkcji; pełna systematyka danych produkcyjnych i
gospodarki magazynowej, wydajność około 120 m3/h, zakres rodzajów kruszyw – 8- również możliwy
zakup mieszanek w wytwórniach zewnętrznych o parametrach jak powyżej.
- betonomieszarki samochodowe 9÷ 10m3,
- samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajności 60-200 m3/h, ciśnienie robocze
220 bar, długość wysięgnika do 45 m,
4. TRANSPORT
Transportu mieszanki betonowej dokonuje się autami specjalnego przeznaczenia: betoniarki,
pompogruszki.
5. WYKONANIE ROBÓT
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o
konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek. Beton powinien być
rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości. Roboty
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betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1. Na Wykonawcy
spoczywa obowiązek dostarczenia deklaracji zgodności od producenta betonu. Bezpośrednio po
zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem
i nasłonecznieniem.
Zakres robót przygotowawczych
− Należy wykonać podkład betonowy na zagęszczonym podłożu gruntowym .
− Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność.
− Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107
nie mniejsza niż 0,5MPa.
− Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.
Zakres robót zasadniczych
− Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej grubości
podkładu.
− Podkład zagęszcza się ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.
− Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą , a następnie
zaciera packą stalową , skrapiając wodą
Pielęgnacja
- W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania podkładu należy unikać bezpośredniego
nasłonecznienia oraz należy osłonić powierzchnię od wiatru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
6.2 Badania w czasie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i licencje.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby
posiadają:
− Recepturę mieszanki betonowej.
− Deklarację właściwości użytkowych
6.3 Badania laboratoryjne
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności
z ST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi
właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.
7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkładów i podłoży betonowych są:
− [m3] dla podkładów betonowych,
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7.
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. Jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj.
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli
chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakończeniu całości robót należy dokonać
końcowego odbioru robót i sporządzić należny protokół odbioru.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie.
9.2. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w
oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa robót
podstawowych lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i
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prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania niezbędne do realizacji
kontraktu. Zamawiający nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robót
tymczasowych oraz prac towarzyszących. Wykonawca roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące
zobowiązany jest uwzględnić w składanej ofercie (np. w kosztach ogólnych, czy planowanym zysku).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność./wersja polska/
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność./wersja angielska/
Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-04 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BETONOWE
1. WSTĘP

KOD CPV 45262311-4

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem elementów betonowych zbrojonych dla zadania: „Przebudowa ściany szczytowej
budynku kompostowni zlokalizowanego na terenie EKO DOLINY w Łężycach”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji
Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów
żelbetowych i betonowych.
Zakres robót objętych przez Specyfikację:





Przygotowanie mieszanki betonowej
Montaż deskowań
Betonowanie i zagęszczanie
Pielęgnacja betonu

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej:
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa,
działającego na próbki betonowe.
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Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i
odmrażania próbek betonowych.
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. Beton
klasy B30 przy RbG = 30 MPa).” – od roku 2002 obowiązują oznaczenia klasy betonu definiowane
literą „C” np. C25/30.
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12300-3:2001.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIAŁY
2.1. CEMENT
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości:
wysoką wytrzymałość, mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, wydzielanie małej ilości
ciepła przy wiązaniu. Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego,
należy stosować wyłącznie cement portlandzki Do betonu klasy C25/30 zaleca się cement marki CEM
35, a dla betonu klasy C30/37 zaleca się cement marki CEM 45. Wymaga się, aby cementy te
charakteryzowały się następującym składem: zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60
%, zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %, zawartość alkaliów do 0.6 %, a
przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %. Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A
< 20 %. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 1971:2012, PN-EN 197-2:2014-05. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się
rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do
wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w
urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać Inspektorowi , kopie wszystkich
świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.
Obowiązkiem Inspektora jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje
podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. Kontrola cementu
winna obejmować: oznaczenie czasu wiązania, oznaczenie zmiany objętości, sprawdzenie zawartości
grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z instrukcją producenta.
2.3. KRUSZYWO
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010.
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Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników
łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów,
pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne
stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki
(opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych
w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne.
2.3.1.KRUSZYWO GRUBE
Do betonów konstrukcyjnych klas C20/25, C25/30, C30/37, należy stosować grysy granitowe,
bazaltowe lub z kamienia naturalnego o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie
grysów z innych skał dopuścić można pod warunkiem zbadania ich w placówce badawczej wskazanej
przez Inspektora i uzyskania wyników spełniających podane niżej wymagania. Grysy powinny
odpowiadać następującym wymaganiom:
zawartość pyłów mineralnych do 1%
zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%,
wskaźnik rozkruszenia:
- dla grysów granitowych do 16%,
- dla grysów bazaltowych i innych do 8%,
nasiąkliwość do 1.2%
mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%,
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,
zawartość związków siarki do 0.1%,
zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%,
zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% mrozoodporność żwiru badaną
zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się
grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%.
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.
2.3.2. KRUSZYWO DROBNE
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
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Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:
do 0.25 mm 14 do 19%
do 0.5 mm 33 do 48%,
do 1 mm 57 do 76%
Piasek powinien spełniać następujące wymagania :
zawartość pyłów mineralnych do 1.5%
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,
zawartość związków siarki do 0.2%,
zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%,
zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy
musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym :
oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.
2.3.3. UZIARNIENIE KRUSZYWA
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć
stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno
świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego
(wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody.
Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji
najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne
frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15%
i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji.
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części
konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny.
2.4. WODA
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004. Powinna
pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z
wodociągu nie wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w
stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę
również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego
stosunku w/c nie większego niż 0,50.
3. SPRZĘT
3.1. DESKOWANIA
Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu uniwersalnych systemowych deskowań np. PERI lub
równoważnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, przeznaczonych dla realizacji robót
zgodnie z założoną technologią.
3.2. MIESZANKA BETONOWA
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom
Inspektora. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną
doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być
kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie
przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na
miesiąc. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek
musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz.
Do wykonania robót związanych z wykonaniem podkładów betonowych może być wykorzystany
sprzęt podany poniżej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
•wytwórnia betonu – stacjonarna z automatycznym nagarnianiem kruszywa, wody i cementu, system
sterowania mikroprocesorowego z elektronicznym systemem korekty wilgotności kruszywa;
dozowanie wagowe, system ogrzewania produkcji; pełna systematyka danych produkcyjnych i
gospodarki magazynowej, wydajność około 120 m3/h, zakres rodzajów kruszyw – 8- również możliwy
zakup mieszanek w wytwórniach zewnętrznych o parametrach jak powyżej.
• betonomieszarki samochodowe 9÷ 10m3,
• samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajności 60-200 m3/h, ciśnienie robocze
220 bar, długość wysięgnika do 45 m,
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•wibratory pogrążalne i listwowe
• deskowania płytowe średniowymiarowe systemowe,
•zagęszczarki płytowe,
•dźwig samojezdny o udźwigu 40 t.
4. TRANSPORT
4.1. DESKOWANIA
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora. Transport
elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki transportu
powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i
zdeformowaniem.
4.2. MIESZANKA BETONOWA
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien być dłuższy niż:
90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego
stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odległość nie większą od 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika
będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być
kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie
odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYTWARZANIE BETONU
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z
niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora. Wytwarzanie betonu powinno odbywać
się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie
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cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla wody i dodatków
dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z
dokładnością 2%.
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą
warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny.
Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez
wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy
większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor może zezwolić na
stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie
nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy
temperatura spadnie poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda
każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej
powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w
warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane
wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W
przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ
tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza
niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej,
sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym
wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony
doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance
betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. Przy
doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad:
stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości, zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność
przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16
mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm. Wartość współczynnika A, stosowanego do
wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczać
doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z
mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej
teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy
dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu:

5.1. WYTWARZANIE BETONU
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Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z
niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora. Wytwarzanie betonu powinno odbywać
się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie
cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla wody i dodatków
dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z
dokładnością 2%.
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą
warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny.
Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez
wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy
większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor może zezwolić na
stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie
nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy
temperatura spadnie poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda
każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej
powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w
warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane
wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W
przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ
tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza
niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej,
sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym
wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony
doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance
betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. Przy
doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad:
stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości, zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność
przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16
mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm. Wartość współczynnika A, stosowanego do
wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczać
doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z
mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej
teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy
dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu:
300 kg/m3 dla C20/25,

45 | S t r o n a ST-O/ ST Przebudowa ściany szczytowej budynku kompostowni zlokalizowanego na
terenie EKO DOLINY w Łężycach.

320 kg/m3 dla C25/30,
350 kg/m3 dla C30/37
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora.
5.2. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH
5.2.1. POWIERZCHNIE UFORMOWANE
Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po
ukończeniu robót.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd.
Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane
i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno
być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek
wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania
i osadzone elementy metalowe. Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami
innego pochodzenia. Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla
widocznych powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany
przez Inspektora, składający się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt,
natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii
(pionowych lub poziomych).
5.2.2. WYKOŃCZENIE NIEUFORMOWANYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH
Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać
i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli
powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych
poniżej.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd.
Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane
i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno
być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek
wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania
i osadzone elementy metalowe. Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami
innego pochodzenia. Wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po
wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora, składający się
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z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia
konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).
5.3. MONTAŻ SZALUNKÓW
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką
konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji
zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach
stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych, odpowiadających warunkom PN-EN 1993-1-1:2006.
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania,
sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać
łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak
szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do
tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny
być zagłębione.
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich
usunięcia bez zniszczeń betonu.
Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część
pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać
wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni
betonu).
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o
boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji.
Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana
w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. Deskowania
powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem masą betonową dokładnie
sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach
betonowej konstrukcji.
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora. Wnętrze
szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań, lecz
przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek środkiem. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową
powinny być obficie zlewane woda.
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5.4. UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE)
5.4.1. ZALECENIA OGÓLNE
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę
i akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie.
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu szalunków i zbrojenia przez Inspektora i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować
następujące warunki: deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym
powietrzem. przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, który powoduje ułatwienie przy rozszalowaniu
konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych przed betonowaniem sprawdzić:
położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z Rysunkami, czystość deskowania oraz obecność wkładek
dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, betonowanie konstrukcji wykonywać
wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton
wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się
betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone
wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inspektora, mieszanki betonowej nie należy zrzucać z
wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa,
należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokości 8m), wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000
drgań/min z buławami o średnicy <0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie
poziomej, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w
warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować
powoli w stanie wibrującym, kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o
1.4 R (R promień skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, belki (łaty)
wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, czas zagęszczania wibratorem
powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek., zasięg
działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1.0 do
1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie
powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. Gdyby betonowanie było
wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest codziennie
rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby
zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz.
Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko
w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W
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przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej
roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby,
itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu,
powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny
być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny
być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV
lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka
transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia
rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być
uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw,
nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor może, jeśli uzna to za
celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym
przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne.
5.4.2.ZALECENIA DOTYCZĄCE BETONOWANIA ELEMENTÓW
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: przy wykonywaniu belek,
mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi, w płytach,
mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości
>12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni
betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania,
betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością, na podstawie opracowanego
uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie
elementy kotwione w betonie.
5.5. PIELĘGNACJA I WARUNKI ROZFORMOWYWANIA BETONU
DOJRZEWAJĄCEGO NORMALNIE
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B- 06251 lub wytrzymałości
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manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: np. Antisol E lub
porównywalny, -cechy: zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys
skurczowych (zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i
wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się
równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu. Beton z
keramzytu oraz beton zbrojony włóknem stalowym nie wymaga specjalnej pielęgnacji, postępować
tak jak z betonem zwykłym.
5.6. WYKONYWANIE OTWORÓW, NISZ, ZAGŁĘBIEŃ ITP.
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzględniając
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje
wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno
jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i
towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców).
5.7. USTERKI WYKONANIA
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane
1cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają:
 podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych,
 połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych.
 Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest
nie
 mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% powierzchni
odpowiedniej ściany.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości
robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do
kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadające odpowiednie uprawnienia i licencje.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z

50 | S t r o n a ST-O/ ST Przebudowa ściany szczytowej budynku kompostowni zlokalizowanego na
terenie EKO DOLINY w Łężycach.

kontroli jakości”. Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane
wg PN-EN 206- 1:2003:
a) właściwości cementu i kruszywa,
b) konsystencja mieszanki betonowej,
c) wytrzymałość betonu na ściskanie,
d) nasiąkliwość betonu,
e) odporność betonu na działanie mrozu,
f) przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in.
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie
liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. Łączna powierzchnia
ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5%
przekroju danego elementu. Należy sprawdzić wymagane grubości otuliny.
6.3. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega
wykonanie:
• szalunków,
• zbrojenia,
• betonowania,
• zagęszczenia betonu,
• robót zanikających i ulegających zakryciu.
6.4. Kontrola szalunków
Kontrola szalunków obejmuje:
a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją
użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z
Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),
c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),
d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.
6.5 Badania laboratoryjne
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Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z
ST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi
właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.
6.6 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
6.7 Dopuszczalne odchyłki wymiarów w konstrukcjach betonowych wg. PN-EN 13670:2011.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są: [m3], [m2 rzutu]
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8
Elementy betonowe i żelbetowe Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych
polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w
normie PN-S-10040:1999 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu następujących elementów
robót:
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu stateczności ( wytrzymałości) deskowania,
- sprawdzeniu szczelności deskowania,
- sprawdzeniu czystości deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania,
- zgodności wykonanego zbrojenia z projektem,
- jakości betonu użytego do betonowania,
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,
- dokładności wymiarowych,
Z dokonany sprawdzeń należy sporządzić odpowiednie protokoły bądź dokonać wpisów do Dziennika
Budowy.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnie,
- pęknięcia są niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 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 niż 2 mm.
− Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
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Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
− wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
− raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i
uklepać, aby otrzymać równa i jednorodna powierzchnie bez dołków i porów,
− wyrównana wg powyższych zaleceń powierzchnie należy obrzucić zaprawa i lekko wyszczotkować
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie zostały
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami.
W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do ponownego odbioru.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką
formę przewiduje.
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
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dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów
i wyrobów budowlanych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót betoniarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W takim
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,
jeżeli odchylenia od wymagń nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości konstrukcji
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych.
W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest usunąć
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem
sposobu ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji
z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej
po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach betoniarskich.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie.
9.2. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w
oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa robót
podstawowych lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i
prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania niezbędne do realizacji
kontraktu
Zamawiający nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robót tymczasowych
oraz prac towarzyszących. Wykonawca roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące zobowiązany
jest uwzględnić w składanej ofercie (np. w kosztach ogólnych, czy planowanym zysku).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność./wersja polska/
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność./wersja angielska/
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 1: Wymagania podstawowe
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie
PN-EN 12812:2008 Deskowanie. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji żelbetowych.
Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-05 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA
KOD CPV 45262310-7
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z wykonaniem
zbrojenia konstrukcji betonowych dla zadania: „Przebudowa ściany szczytowej budynku
kompostowni zlokalizowanego na terenie EKO DOLINY w Łężycach”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z: przygotowaniem zbrojenia,
montażem zbrojenia w elementach betonowych.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40
mm.
Zbrojenie niesprężyste – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń
w sposób czynny.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIAŁY
2.1. STAL ZBROJENIOWA
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-H-93220:2006
o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu – Pręty i walcówka żebrowana o podwyższonej
ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i walcówka żebrowana. Stal zbrojeniowa dostarczana na
budowę powinna mieć atest hutniczy 3.1.
2.1.1. ASORTYMENT STALI
Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali
Stal A-IIIN (B500SP)
3. SPRZĘT
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Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbrojarni.
Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót zbrojarskich może być wykorzystany sprzęt
podany poniżej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- cęgi zbrojarskie
- giętarki
- noże mechaniczne
- prostowarki mechaniczne,
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Do wykonania robót związanych z transportem zbrojenia być wykorzystany sprzęt podany poniżej,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
• ciągniki siodłowe z naczepą - dłużyca
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Wymagania ogólne w stosunku do prowadzonych robót zgodnie z ST-0 wymagania ogólne pkt 5
5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA.
5.2.1. CZYSZCZENIE PRĘTÓW
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym
wymagania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że zanieczyszczenia
powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub
zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażona na choćby
chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą
oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można
zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są
również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.
5.2.2. PROSTOWANIE PRĘTÓW
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4
mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.

58 | S t r o n a ST-O/ ST Przebudowa ściany szczytowej budynku kompostowni zlokalizowanego na
terenie EKO DOLINY w Łężycach.

5.2.3.CIĘCIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza
się przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o
wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć.
5.2.4. ODGIĘCIA PRĘTÓW I HAKI
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d,
gdzie d - oznacza średnicę pręta Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy
d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna
być nie mniejsza niż :
5d dla stali klasy A-0 i A-I
10ddla stali klasy A - III
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane
dla haków.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.3. MONTAŻ ZBROJENIA
5.3.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Wymaga się następującej klasy stali : A-0, A - IIIN, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN- 77/B-06200),
dla zbrojenia betonu.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania
nie może ulec zmianie.W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie
łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie
słonej wody. Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed
betonowaniem. Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w
projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Projektanta i
Inspektora. Beton jest zbrojony prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 32 mm. Końcówki
drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. Minimalna grubość
otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna
wynosić co najmniej:
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Cmin>0 jeżeli dg<32 mm
Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora i odbiór wpisany do
dziennika budowy. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
5.3.2. MONTOWANIE ZBROJENIA
5.3.2.1.ŁĄCZENIE PRĘTÓW ZA POMOCĄ SPAWANIA
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:






czołowe, elektryczne, oporowe,
nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

5.3.2.2.ŁĄCZENIE POJEDYNCZYCH PRĘTÓW NA ZAKŁAD BEZ SPAWANIA
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych.
5.3.2.3.SKRZYŻOWANIA PRĘTÓW
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. Słupkami
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o
średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze
strzemionami.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości
robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do
kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadające odpowiednie uprawnienia i licencje.
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy
Kontrola zbrojenia obejmuje:
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 oględziny
 badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami
 badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN- H - 93215,
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN- H- 63215,
- próba rozciągania wg normy PN- EN 1002-1 + AC:1998,
- próba zginania na zimno wg normy PN- H-04405.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdej wiązki.
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
poniżej.
Usytuowanie prętów:
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie o 5 mm; nie przewiduje się
zmniejszenia grubości otuliny,
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ± 10 mm,
- długość pręta między odgięciami: ± 10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: ± 5 mm.
Niezależnie od tolerancji podanych wyżej obowiązują następujące wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno
przekraczać 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na
tym pręcie
Dostarczoną na budowę partię stali należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku,
gdy nie ma zaświadczenia o jakości stali, nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych
na podstawie oględzin zewnętrznych lub gdy stal pęka przy gięciu Kontrola jakości robót zbrojarskich
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane,
aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki
betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia
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prętów betonem, stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali,
tworzyw sztucznych).
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety
zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się
w deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary
zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość
zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu
podano w tablicy poniżej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować
w dzienniku budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania prefabrykacji i montażu zbrojenia są:
− [kg], [t.]
8. ODBIÓR ROBÓT
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. Jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj.
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli
chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakończeniu całości robót należy dokonać
końcowego odbioru robót i sporządzić należny protokół odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie.
9.2. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w
oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa robót
podstawowych lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i
prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania niezbędne do realizacji
kontraktu.
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Zamawiający nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robót tymczasowych
oraz prac towarzyszących. Wykonawca roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące zobowiązany
jest uwzględnić w składanej ofercie (np. w kosztach ogólnych, czy planowanym zysku).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne
warunki techniczne dostawy.
PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i walcówka
żebrowana.
Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-06 ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45233221-4
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych
z wykonywaniem robót malarskich dla zadania: „Przebudowa ściany szczytowej budynku
kompostowni zlokalizowanego na terenie EKO DOLINY w Łężycach”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem robót malarskich.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Powłoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy
przed; wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowodekoracyjną.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIAŁY
Silikonowana farba fasadowa na bazie kopolimerów akrylowych.
Lepkość Haake 23±1oC, [dPas] – 55,0÷65,0
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] – 1,50 ÷1,60
Sposób nanoszenia: pędzel, wałek lub natrysk.
Zawartość części stałych, min. [%wag] – 55
Wielkość ziarna [𝜇𝑚] – 100-300 Drobne (𝑆 )
Grubość powłoki na sucho [𝜇𝑚] - 100-200 (𝐸 )
Współczynnik przenikania pary wodnej - 𝑆 ≥ 0,14 < 1,4 [𝑚]ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑎 2 (𝑉 )
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3. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót malarskich może być wykorzystany sprzęt
podany poniżej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- wałki malarski
- pędzle
- mieszarki
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny odbywać się tak aby
zachować ich dobry stan techniczny.
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót malarskich powinien być wykorzystany
transport podany poniżej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- samochodu dostawczy o ładowności min. 5,0 t
- samochodu dostawczy typu furgon o ładowności min. 0,5 t
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT MALARSKICH
- Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót malarskich.
- Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin.
- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań,
a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien
być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji.
- Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej:
a/ zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem
b/ zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz
wykonywać prace w rękawicach
c/ używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy)
5.2. WARUNKI OGÓLNE PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT MALARSKICH
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- Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do
malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża
gładkość powierzchni.
- Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu
tynków i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w
ścianach.
- Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od
zastosowanych materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta)
- Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót
poprzedzających, a w szczególności.
a/ całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia ceramicznych
urządzeń sanitarnych, przyklejania okładzin (np. tapet), oraz armatury oświetleniowej itp.
b/ wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe
c/ ułożeniu podłóg drewnianych (białych)
d/ dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
- drugie malowanie można wykonywać po:
a/ po wykonaniu białego montażu
b/ ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem
posadzek deszczułkowych i mozaikowych.
- Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
a/ powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym w
p. ST-08.08.03
b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze przystąpieniem do
malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnia tynku
c/ tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być impregnowane zgodnie z
zaleceniami producenta farb
d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń
mechanicznych (kurz, sadza tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku.
- Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:
a/ rodzaju podłoża
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b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich)
c/ miejsca i warunków malowania
- Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C ( z
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C) i nie
wyższej niż +220C. Przed rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić zalecenia technologiczne
producenta farb.
- Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
- Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym.
- Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami wodnymi
lub wodorozcienczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do malowania.
5.3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
- Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być:
a/ gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka
cementowego; wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub zeszlifować; dopuszcza
się pojedyncze wgłębienie o średnicy nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm dla podłoży
betonowych; w zakresie równości tynki powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV
kategorii wg obowiązującej normy, z wyjątkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie wykruszające się,
bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień,
c/ czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby należy je usunąć
szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą
d/ dostateczne suche – wilgotność podłoża powinna być zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie można
wykonać przy użyciu:
1/ aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego
2/ metodą suszarkowo-wagową
3/ papierkami wskaźnikowymi Hydrotest
Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnętrznego Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być:
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a/ oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu usunięte
przez skucie, a następnie przeszlifowane
b/ gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające z
powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą farba
antykorozyjną
c/ większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne
otwory należy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak,
aby równość powierzchni i jej szorstkość w naprawianych miejscach odpowiadała równości i
szorstkości otaczającej powierzchni
d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie i
zmycie wodą z dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czystą wodą
5.4. WYKONYWANIE ROBÓT MALARSKICH
1/ Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i
śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża
oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi
faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz
wykazywać rozcierających się grudek pigmenty i wypełniaczy.
2/ Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla
zdrowia.
3/ Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb
przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporządzenia farb na budowie –
zgodnie z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku
powłok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza się kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco
innym odcieniu, jednak jednolite i równomierne na całej powierzchni, tak aby z odległości 0,5m przy
oględzinach okiem nie uzbrojonym można było je uznać za jednolite pod względem barwy. Linie styku
odmiennych barw powłok mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej
długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie linii zmiany barwy.
Paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na całej długości.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości
robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do
kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą
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przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadające odpowiednie uprawnienia i licencje.
6.2 Kontrola jakości robót
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) Wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
b) Równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c) Przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
d) Obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i
dotyku,
e) Złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu wizualnie
Sprawdzenie przyczepności gładzi gipsowych do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną
W PN-EN 13279-1:2009. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności).
W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich
Zwilżeniu wodą Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni gładzi gipsowych gładkość
Powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg
PN-70/B-10100
Sprawdzenie wykończenia gładzi gipsowych na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo.
6.3 Badania laboratoryjne
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z
ST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi
właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.
6.4 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania prac dekarskich:
− [m2] dla malowania
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8. ODBIÓR ROBÓT
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. Jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj.
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli
chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakończeniu całości robót należy dokonać
końcowego odbioru robót i sporządzić należny protokół odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie.
9.2. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w
oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa robót
podstawowych lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i
prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania niezbędne do realizacji
kontraktu
Zamawiający nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robót tymczasowych
oraz prac towarzyszących. Wykonawca roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące zobowiązany
jest uwzględnić w składanej ofercie (np. w kosztach ogólnych, czy planowanym zysku).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz
na mury i beton -- Część 1: Klasyfikacja
Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-07 STOLARKA OTWOROWA
KOD CPV 45421000-4
1. WSTĘP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych
z wykonywaniem stolarki i ślusarki otworowej dla zadania „Przebudowa ściany szczytowej budynku
kompostowni zlokalizowanego na terenie EKO DOLINY w Łężycach”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem montażu stolarki i ślusarki otworowej.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych
usztywniających konstrukcję,
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do
jego długości,
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie
zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
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Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą
techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem oraz być zgodne PN-EN 438-1:2016-03 oraz
PN-88/B-10085/A2.
Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z natury
wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe.
Rodzaje materiałów
Stolarka okienna.
1. Stolarka okienna na 4-5 komorowych wzmocnionych profilach PCV, ze szklanym
wypełnieniem 4/16/4, uszczelki EPDM.
Okna stałe (nieotwieralne), bez wymagań izolacyjności termicznej, w kolorze RAL 6005.
2. Bramy przemysłowe.
Bramy zewnętrzne o wymiarach 800x500cm każda, dostosowane do pracy w warunkach wysokiej
wilgotności oraz agresywności powietrza (wszystkie elementy odporne na korozję – stal
kwasoodporna AISI316 i tworzywa sztuczne).
Odporności na wiatr: minimum 3 klasa.
Część poszycia bramy przezroczysta w celu umożliwienia obsłudze kompostowni widoczność
obiektów po drugiej stronie bramy.
Brama automatyczna, wyposażona w napęd elektryczny oraz możliwość ręcznego otwarcia bramy z
poziomu gruntu (np. za pomocą łańcucha). Otwieranie bram za pomocą pilota oraz z kaset
umieszczonych w pobliżu.
Od strony hali bramy powinny być wyposażone w lampy ostrzegawcze zlokalizowane w ich obrysie.
Szczelność lamp w klasie IP68 i zasilane napięciem sieciowym 230V.
Kolor bramy RAL 6005 (ciemno zielony).
Wszelkie styki i połączenia należy zabezpieczyć obróbką blacharską z blachy nierdzewnej AISI 3016
z zastosowaniem elementów uszczelniających.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3
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Sprzęt do wykonywania i montażu ślusarki. Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji
projektowej, do wykonania prac należy użyć narzędzi i sprzętu zapewniającego właściwy montaż
stolarki drzwiowej i okuć.
- poziomica,
- pion, przymiar
- poziomica
- młotki ręczne
- wiertarki
- wkrętaki
- kliny
- ściągi
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4
Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
Do wykonania robót związanych z wykonaniem montażu stolarki i ślusarki otworowej powinien być
wykorzystany transport podany poniżej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- samochody dostawcze 3.5 t.
- samochody dostawcze 10.0 t.
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i
wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu.
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach
półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od
materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,
itp.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5
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Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze
specyfikacją podaną w projekcie technicznym.
Przed przystąpieniem do montażu bram należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i
oczyścić.
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montażu i osadzanie elementów ślusarskich.
Przygotowanie podłoża
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed
przystąpieniem do robót:
powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,
powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.
Montaż stolarki i ślusarki
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:
na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące
w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,
maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec
powstawaniu odkształceń podczas zamykania,
na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym, a szczelinę przykryć listwą.
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej
niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
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W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające
ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość
okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze,
jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w
ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały
spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na
zaprawie cementowej wsporniki stalowe.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6
6.2 Kontrola jakości wyrobów
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1+A2:2016-10
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić:
zgodność wymiarów,
jakość materiałów użytych do wykonania stolarki,
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć.
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić:
zgodność wymiarów
stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć
wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność
z dokumentacją techniczną.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są:
[m2] – montowanych bram i okien,
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8
Sprawdzeniu podlegają:
jakość dostarczonej stolarki i ślusarki
poprawność wykonania montażu
W wyniku odbioru należy:
sporządzić częściowy protokół odbioru robót
dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami ST i PB
Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
wymiary gotowego elementu i jego kształt,
prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice
otworów,
dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiałów,
Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
zgodność wbudowanego elementu z projektem.
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W wyniku odbioru należy:
sporządzić częściowy protokół odbioru robót
dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami ST i PB/PW.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie.
9.2. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w
oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa robót
podstawowych lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i
prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania niezbędne do realizacji
kontraktu
Zamawiający nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robót tymczasowych
oraz prac towarzyszących. Wykonawca roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące zobowiązany
jest uwzględnić w składanej ofercie (np. w kosztach ogólnych, czy planowanym zysku).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1:
Okna i drzwi zewnętrzne
PN-EN 12604:2017-11 Bramy -- Aspekty mechaniczne -- Wymagania i metody badań
PN-EN 12453:2017-10 Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem -- Wymagania i
metody badań
Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.

