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WYMAGANIA  OGÓLNE

1.WSTĘP

0.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych  związanych z budową wiaty dla zwierząt w obrębie Trześcianka gm. Narew 

0.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacje  techniczne  dla  odbioru  i  wykonania  budowy  opisanych  w  punkcie  0.1  stanowią  zbiór 
wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one 
podstawą , której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli

- ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach 
                  wykonawstwa robót

- ST opracowane są w oparciu o obowiązujące oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne. 

0 1.3 Zakres robót objętych ST .

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania ogólne ,  wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST)
Kategorie robót
 CPV- 45400000-7  Wymagania ogólne
1.CPV 45111200-5  Roboty ziemne
2.CPV  45262300-4  Konstrukcje żelbetowe i betonowe
3.CPV 45262310-7 Przygotowanie i montaż zbrojenia
4.CPV 45432000-6 Izolacje p .wilgociowe
5.CPV 45261100-5 Konstrukcje drewniane
6 CPV 45261000-4 Wykonanie pokryć dachowych 

0.1.4 Określenia podstawowe 

-  Aprobata  techniczna -  obowiązująca  na  wszystkie  materiały  produkcji  krajowej  i  importowane 
wbudowywane na trwałe do konstrukcji.  Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo 
budowlane"  wydanym  przez  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  jednostką 
upoważnioną do ich wydawania jest Instytuty Badawcze
-  Budynek -  obiekt  budowlany  ,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem ,wydzielony  z  przestrzeni  za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.
-  Obiekt  budowlany -  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi  :  obiekt  małej 
architektury: budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.
-Strony procesu inwestycyjnego – wszystkie strony uczestniczące w procesie inwestycyjnym mające 
wpływ na przebieg realizacji robót w zakresie rozumienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
z  późniejszymi  zmianami.  Uczestnikami  procesu  Inwestycyjnego  zgodnie  z  Ustawą  jw.  są  Inwestor, 
Generalny Wykonawca, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Kierownik Budowy lub Robót.
- Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad 
prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego 
- Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na placu 
budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].
- Projektant - osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej.
-Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów użyte w opracowaniu
ST- Specyfikacje Techniczne
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
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PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
ZN - Zakładowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
0.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót).

0.1.5.1 Przekazanie  terenu ( placu) budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 
następujące dokumenty
- Pozwolenie na budowę
- Dokumentację projektową
- Dziennik Budowy
- Księgę obmiarów
- Specyfikacje techniczne
Na Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność  za  ochronę   przekazanych  mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót.. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.

0.1.5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej  po dwa egzemplarze Dokumentacji  Projektowej  i 
Specyfikacji Technicznych . Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmuje zakres robót:
- Projekty budowlane i wykonawcze
- Specyfikacje techniczne
- Pozwolenie na budowę

0.1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru  stanowią  załącznik  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są 
obowiązujące dla Wykonawcy  tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  ogólnych 
warunkach umowy.
Wykonawca  nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a o ich 
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  ,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i 
poprawek. W przypadku rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z  dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe , od których 
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W  przypadku  ,  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

0.1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego  robót .
Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ; 
ogrodzenie,  poręcze,  oświetlenie  ,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze  ,dozorców  i  wszelkie  inne  środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się  że jest włączony w 
cenę umowną.

0.1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować w czasie  prowadzenia  robot wszelkie  przepisy  dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
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W czasie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie 
bez wody stojącej oraz podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie i wokół terenu budowy , a także będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

0.1.5.6  Ochrona p.poż

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.

0.1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

0.1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót,  które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i  urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora 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.

0.1.5.9 Ograniczenie obciążeń 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 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót, zgodnie z poleceniami

0.1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy

 Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań 
sanitarnych.  Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał wszelkie  urządzenia zabezpieczające ,  socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się 
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,że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

0.1.5.11 Wykonywanie  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora.
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.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach  sformułowanych  w  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.
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich 
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe z  tego  tytułu  ponosi 
Wykonawca.

0.2 MATERIAŁY

Stosowane materiały powinny być nowe , odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać dopuszczalne do 
stosowania  w budownictwie  jak również  co  najmniej  jeden z niżej  wymienionych dokumentów; Atest,  
Certyfikat, Aprobata  techniczna,  Certyfikat zgodności
Materiały i urządzenia mają pochodzić  ze źródeł  zaakceptowanych  przez  Inspektora Nadzoru. Wszystkie  
użyte materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami SST.
Materiały  pochodzące  z  rozbiórki  a  nadające  się  do  wbudowania  będą  podlegały  uzgodnieniu  z 
Inspektorem Nadzoru pod względem ich zagospodarowania i miejsca składowania.
Jeżeli Wykonawca nie wykonuje a zleca prace podwykonawcy , to materiały użyte przez podwykonawcę 
muszą odpowiadać wymaganiom ST.  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się materiały nie zbadane i 
nie  zaakceptowane  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem, 
niezapłaceniem i rozbiórką.

0.2.1  Źródło uzyskania materiałów

Wszystkie  wbudowywane materiały i  urządzenia  instalowane w czasie  wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych. Przynajmniej  na trzy tygodnie przed 
użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych  Wykonawca  przedłoży 
szczegółowe dane  o   źródle  produkcji,  zakupu  lub pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ta sama 
procedura dotyczy instalowanych urządzeń.  
Akceptacja Inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś części  materiałów z danego źródła nie 
będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  aprobowane  automatycznie 
Wykonawca jest  zobowiązany  do dostarczania  atestów i/lub  wykonania prób materiałów otrzymanych 
materiałów  zaaprobowanego   źródła  dla  każdej  dostawy,  aby  udowodnić,   że  nadal  spełniają  one 
wymagania specyfikacji technicznej 
W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego  źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przez rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła  Wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  Inspektorowi  nadzoru  Inwestorskiego  wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykorzystywanie materiałów 
wywodzących się z lokalnych  źródeł wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały 
i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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Z wyjątkiem przypadków objętych  pisemną zgodą Inspektora  nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentacji budowy. 

0.2.2 .Wariantowe stosowanie materiałów.

Gdy dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie  materiałów i 
elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze, przynajmniej na 3 tygodnie przed ich 
użyciem,  jeżeli  wymagane  jest  badanie  materiału  lub  urządzenia  przez  Inspektora  nadzoru 
inwestorskiego. 
Inspektor  nadzoru,  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym,  podejmuje  odpowiednią 
decyzję.  Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniony bez 
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

0.2.3  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 na zakończenie robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora.

0.2.4  Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.

0.2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  a  w  szczególności  wymienione  w  „Krajowym  Wykazie 
Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez  Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót w którym znajdą się nie 
zadbane i  nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem.

0.2.6 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

0.3 SPRZĘT 

Dobór  sprzętu  winien gwarantować jakość określoną w dokumentacji   projektowej  i  ST  oraz  spełniać 
wszystkie  warunki  bezpieczeństwa  BHP.  Dobór  sprzętu  winien  być  zaakceptowany  przez  Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym przez cały 
okres  wykonywania  robót.  Roboty  związane  z  podłączeniem  urządzeń  elektrycznych  mogą  być 
wykonywane  wyłącznie  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  uprawnienia.  Połączenia  przewodów 
elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy 
osób  obsługujących  takie  urządzenia.  Przewody  do  podłączenia  urządzeń  mechanicznych  należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi .
Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być  montowane  , 
eksploatowane i  obsługiwane zgodnie  z  instrukcja  producenta  oraz  spełniać  wymagania  określone  w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności . 
Maszyny i inne  urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu mogą być używane na terenie 
budowy tylko wówczas, jeżeli  wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  Dokumenty te 
powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń.
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Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne nie podlegające dozorowi technicznemu 
udostępnia organom kontroli  dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub 
urządzeń.
Wykonawca zapozna pracowników z dokumentacją o której mowa w ust.1 przed dopuszczeniem ich do 
wykonywania  robót  .Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  eksploatuje  się  ,  konserwuje  i  naprawia 
zgodnie z instrukcją producenta w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne  urządzenia techniczne powinny być:
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność
- stosowanie wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone
- obsługiwane przez przeszkolone osoby
Przeciążenie  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  ponad  dopuszczalne  obciążenie  robocze  jest 
zabronione
 
0.4 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 kontraktem.
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, środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z 
placu budowy.
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu.

0.5  WYKONANIE ROBÓT

0.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Podstawowym  aktem  prawnym  określającym  standardy  techniczne  jakim  powinny  odpowiadać 
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, 
poz.  690 z późn.  zm. ).  Przystąpienie do realizacji  prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu 
bezpieczeństwa  uczestnikom procesu  budowlanego.  Podstawowe zasady,  których  należy  przestrzegać 
określone  zostały  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06  lutego  2003  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 
410  ).  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami 
ST oraz poleceniami Zamawiającego.

0.5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 

Zamawiający  będzie  podejmował  decyzje  w  sprawach  związanych  z  interpretacją  dokumentacji 
projektowej specyfikacji technicznych oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków umowy przez 
Wykonawcę.  Jest  on  również  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  materiałów 
dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych 
wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty które nie spełniają wymagań jakościowych  określonych 
w dokumentacji projektowej i ST . Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane nie później niż  w 
czasie przez niego wyznaczonym  po ich otrzymaniu pod groźbą wstrzymania robót. Skutki z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.

0.6 . KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

0.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy 
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem i ustaleniami 
inspektora nadzoru.
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0.6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli robót będzie  osiągnięcie  założonej jakości robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót   i  jakość  materiałów.  Wykonawca  zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie  urządzenia niezbędne 
do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  jakości  Inspektor  nadzoru  może  żądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest  zadawalający. 
Wykonawca  będzie przeprowadzać   pomiary    i   badania   materiałów  oraz robót  z częstotliwością  
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  
projektowej  i  ST.   Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są   określone  w 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały  one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki  
zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  warunkami  dla  umów  na 
wykonanie robót inwestycyjnych. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane  urządzenia  i  sprzęt   badawczy   posiadają  ważną  legalizację,    zostały   prawidłowo 
wykalibrowane   i    odpowiadają   wymaganiom    norm    określających procedury badań.

0.6.3.Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie  miał  zapewnioną możliwość  udziału  w pobieraniu 
próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko  w 
przypadku   stwierdzenia usterek;  w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki 
do 
pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i   zatwierdzone   przez   Inspektora  nadzoru. 
Próbki    dostarczone    przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora  nadzoru  będą 
odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

0.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie   badania   i   pomiary   będą   przeprowadzone   zgodnie   z wymaganiami   norm.    W 
przypadku.,    gdy    normy   nie    obejmują jakiegokolwiek badania , stosować można polskie wytyczne,  
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie  ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

0.6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą sporządzane i przekazywane na formularzach według wzoru dostarczonego 
lub  zaaprobowanego przez Inspektora nadzoru.

0.6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony  Wykonawcy.   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 
nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych   lub 
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dodatkowych badań,   albo  oprze  się wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy ocenie  zgodności 
materiałów  i robót  z dokumentacją projektową i ST.
W   takim  przypadku   całkowite   koszty   badań   i   pobierania   próbek  poniesione  zostaną  przez 
Wykonawcę.

0.6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed   wykonaniem   badań  jakości   materiałów   przez   Wykonawcę Inspektor nadzoru może dopuścić 
do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami 
podanymi w 
ST.W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest.
Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Materiały posiadające atesty lub urządzenia  - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli  zostanie  stwierdzona niezgodność ich  właściwości  z  ST to  takie  materiały  i  urządzenia  zostaną 
odrzucone.

0.6.8 Dokumenty budowy
 
0.6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik     Budowy     jest     wymaganym     dokumentem     prawnym obowiązującym Zamawiającego i  
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy     Placu    Budowy    do     końca     okresu  
gwarancyjnego. Odpowiedzialność   za   prowadzenie   Dziennika   Budowy   zgodnie   z obowiązującymi  
przepisami spoczywa na Wykonawcy.  Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą   dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, 
podpisem osoby, która  dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw.
 Wszystkie  załączone  do  Dziennika  Budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą  jasno  ponumerowane, 
podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę  i Inspektora nadzoru.  Do Dziennika Budowy należy 
wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
- daty, przyczyny  i okresy każdego opóźnienia,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu,
- zgłoszenia  i   daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających zakryciu,  częściowych i końcowych 
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- 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    bezpieczeństwa    i 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.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą, przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Wszystkie  decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje   z 
zaznaczeniem  ich przyjęcia lub  zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 
Inspektora nadzoru do ustosunkowania się do jego treści
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0.6.8.2. Księga Obmiaru

Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia, 
szkice i  rysunki niezbędne do określenia ilości  i  obmiaru tych robót ,  prowadzona tylko do części  lub 
elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora.
Księga obmiarów robót jest zatwierdzana przez Inspektora.

0.6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l) i (2) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokóły z narad i polecenia Inspektora nadzoru 
f)  korespondencję budowy

0.6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy należy przechowywać na placu budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów

0.6.8.4 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, PIP 
i JNB

0.7 OBMIAR ROBÓT

0.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
w uzgodnieniu z Zamawiającym (lub Inspektorem Nadzoru, jeżeli został powołany). Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie.
Obmiar wykonanych  robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę.

0.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  lub w KNR ach 
oraz KNNR-ach.
Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i 
kosztorysowej/ przedmiarze robot.

0.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot 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 robot.
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0.7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

0.7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu 
przeprowadza się w czasie wykonywania robót, przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały 
i jednoznaczny.

0.8. ODBIÓR ROBÓT

0.8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi  technicznemu 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

0.8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na finalnej  ocenie  jakości  robót  i  zgodności 
wykonania z dokumentacją techniczną. 
Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych  korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części  robót do odbioru zgłasza Kierownik 
budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru i  użytkownika obiektu.  Odbiór 
przeprowadzany  będzie  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  2  dni  od  daty  skutecznego 
powiadomienia. 

0.8.1.2  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  wartości  wykonanych robót wyszczególnionych w tabelach 
elementów  rozliczeniowych  dla  każdego  rodzaju  robót  dziennie.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor 
nadzoru  przy  udziale  Kierownika  Budowy Wykonawcy  i  Kierownika  robót,  w  ostatnim dniu  roboczym 
miesiąca.  Dokumentem  Odbioru  częściowego  jest  Protokół  Zaawansowania  Robót  Budowlano  – 
Montażowych.
 
0.8.1.3.  Odbiór techniczny 

Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym zakończeniu. Odbioru 
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy Wykonawcy i Kierownika robót. 
Wykonawca  robót  przedkłada  komplet  dokumentów przewidziany  przy  odbiorze  końcowym,  łącznie  z 
inwentaryzacją, protokołami z przeprowadzonych prób itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokół i jeśli jest to 
konieczne,  wykaz ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu.  

0.8.1.4.  Odbiór końcowy robót 

 Zasady  końcowego odbioru robót. :  
-  odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót   stanowiących przedmiot 
zamówienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektów 
technicznych dla realizowanego zakresu robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego  będzie  zgłoszone  przez  Generalnego  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i 
bezzwłocznym  pisemnym  powiadomieniem  Zamawiającego  z  dołączeniem  wszystkich  protokołów 
odbiorów technicznych wraz z załącznikami, 
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- odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót, po wcześniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbiorów technicznych i załączników z nimi 
związanych, 
- odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora 
Nadzoru i Kierownika Budowy Generalnego Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
ilościowej  i  jakościowej,  na podstawie przedłożonych  dokumentów,  oceny wizualnej  oraz  sprawdzenia 
zgodności robót z dokumentacją techniczną
- w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających, robót poprawkowych, protokołami odbiorów technicznych i kompletnością materiałów 
odbiorczych.  
Dokumenty odbioru końcowego robót: 
Podstawowym  dokumentem  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót, 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty : 
I   Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz  dodatkową,  jeżeli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
II       Atesty i protokoły prób, 
III      Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
IV    Inne dokumenty wymagane przy odbiorach końcowych np. ekspertyza kominiarska, protokół badań 
instalacji elektrycznej. 
W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin 
uzupełnienia dokumentów, po czym wznowi  procedurę odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione na piśmie w 
wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw. wyznaczy komisja. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,   że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach nieznacznie  odbiega od wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  SST 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. 

0.8.1.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  Komisji 
wyznaczonej  przez  Zamawiającego.  O  terminie  i  miejscu  pracy  Komisji  Zamawiający  powiadomi 
Generalnego Wykonawcę.    
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie należy 
każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych / ofercie. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

0.9  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności  jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i  przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych ( ofercie)
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
1. robociznę  bezpośrednią wraz z narzutami,  
2.  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i 
transportu na teren budowy, 
3. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
4. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku VAT.

0.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

1.Obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Tekst jednolity:  Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 
881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96,  poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 
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1419) ,  rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie 
sposobów i  warunków bezpiecznego użytkowania i  usuwania wyrobów zawierających azbest (  Dz.  U z 
2004 r. Nr. 71 poz. 649 ) 
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami).
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401

SST 1 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-IV

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w gruntach I -IV kategorii podczas robót budowlanych związanych z budową wiaty dla zwierząt 
jak w punkcie 1.1 specyfikacji ogólnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót 
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
obiektu wiaty.
-wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcją części gruntów do wykorzystania na 
nasypy
-zasypywanie i zagęszczenie wykopów,
- rozplantowanie nadmiaru ziemi

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami 
podanymi w ST "Wymagania ogólne"

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”

2 . MATERIAŁY (GRUNTY)
 Zasady wykorzystania gruntów
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. Miejsce wywozu uzgodnić z Inwestorem. W przypadku 
wystąpienia gruntów przydatnych do ponownego użycia odnośną sytuację Wykonawca zgłosi Inspektorowi 
nadzoru, który podejmie stosowną decyzję

 Materiały używane do budowy nasypów
Piasek,  żwir,  pospółka,  kruszywo naturalne lub materiał  rodzimy pochodzący z wcześniej  wykonanych 
wykopów. Materiały te powinny zagwarantować prawidłowe zagęszczenie się i wodoprzepuszczalność nie 
mniejszą niż 8m/dobę.

3 . SPRZĘT

Sprzęt do robót ziemnych
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.).
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4 . TRANSPORT

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii  gruntu 
(materiału): jego objętości, technologii odspajania i załadunku. Transport na odległość 10 km. Wydajność 
środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń 
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.

5 . WYKONANIE ROBÓT

 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.

 Wykopy z transportem urobku
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.

 Dokładność wykonania wykopów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe 
niż10 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.

 Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych.
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.
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Z  uwagi  na  charakterystykę  gruntów  (wysoki  poziom  wody  gruntowej)  oraz  z  uwagi  na  możliwość 
okresowego zawieszania się wód opadowych na powierzchni gruntów słabiej przepuszczalnych, wystąpi 
konieczność wykonywania odwodnienia wykopów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie igłofiltrów 
z pompami.

 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.
podczas robót budowlanych związanych wykonaniem dobudowy

Zasypanie wykopów
Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być przeprowadzone bezpośrednio 
po  wykonaniu  w  nich  projektowanych  elementów  obiektu  i  określonych  robót.  Przed  rozpoczęciem 
zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych i odwodnione. Jeżeli dno 
wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. Do zasypywania 
powinien  być  użyty  grunt  niespoisty,  niezamarznięty  i  bez  jakichkolwiek  zanieczyszczeń  (np.  torfu, 
darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów).

 Zagęszczenie 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.
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.

6 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie.
Wymagany stopień zagęszczenia gruntu:
- wykop (obsypka obiektów) 98% w skali Proctora
- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora
- przy fundamentach stopień zagęszczenia gruntu powinien być taki jak gruntu rodzimego

7 . OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) zasypanych i zagęszczanych wykopów.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) zagęszczonego gruntu.

8 . ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”

15

Budowa wiaty. Specyfikacje Techniczne



10.PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-O2480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-O4480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-O4493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia

SST 2   Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem elementów betonowych i żelbetowych zbrojonych wiotkimi prętami związanych z budową 
wiaty dla zwierząt  jak w punkcie 1.1 specyfikacji ogólnej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie  robót  betonowych i  żelbetowych   przewidzianych  w projekcie  budowy budynku .Obejmują 
prace związane z dostawą materiału, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych wykonywanych 
na miejscu.

1.3 Zakres robót SST
W ramach prac budowlanych przewiduje się Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie 
przy wykonywaniu elementów żelbetowych i betonowych jak;
Zakres robót objętych przez Specyfikację:
Podkłady betonowe z betonu B-10
- stopy fundamentowe
- montaż deskowań
- betonowanie i zagęszczanie
- pielęgnacja betonu

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz przepisami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.

2 . MATERIAŁY

2.1 Drewno
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać  wymaganiom PN-67/D-
95017
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000

2.2 Cement
Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach państwowych
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,  a  więc  odpornego  na 
działanie  agresywnego  środowiska,  do  konstrukcji  mostowych  należy  stosować  wyłącznie  cement 
portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne.

Zastosowanie marki cementu w zależności od klasy betonu
Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
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25
35
45
55

B7,5-B30
B20-B-40
B30-B50

Ponad B40

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 nie reaktywnego do 0.9 %.
Ponadto zaleca się, aby zawartość  C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej dostawy musi 
spełniać  wymagania zawarte w PN-88/B-3000. 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 wg PN-88/B-04300,
-oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300,
-sprawdzenie  zawartości  grudek  (zbryleń)  cementu  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie 
rozpadających się w wodzie.
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo
Kruszywo powinno spełniać  wszystkie  wymagania  normy PN-86/B-06712  (wymagania  dla  kruszyw do 
betonów klasy powyżej B25).
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.
Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadać  wymogom BN-76/6722-04.  Marki  jakie można uzyskać  z 
betonu keramzytowego– od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej , zawierający co najmniej 300 kg/m3 
cementu uważa się za odporny na działanie mrozu.

2.3.1 Kruszywo grube E
Do betonów klas powyżej  B30 należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 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 zyskania wyników spełniających podane niżej wymagania.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- zawartość pyłów mineralnych do 1%
- zawartość ren 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%,
-mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,
-reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  PN-78/B-06714/34  nie  wywołująca  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 
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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%.
Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym:
-oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
-oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
-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 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.
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.  Zaleca  się  betony  klasy  B35  i  wyżej 
wykonywać  z  kruszywem  o  uziarnieniu  ustalonym  doświadczalnie,  podczas  projektowania  składu 
mieszanki betonowej. Do betonu klasy B30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym 
się  w  granicach  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-88/B-32250 "Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw." 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.

2.5 Dodatki i domieszki do betonów
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Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i 
uplastyczniającym.  Rodzaj  domieszki,  jej  ilość  i  sposób  stosowania  powinny  być  zaopiniowane  przez 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów . Zaleca się  doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy 
ustalaniu recepty mieszanki betonowej.
W celu  uzyskana  betonów w dużym stopniu  nieprzepuszczalnych  i  trwałych  o  niskim stosunku w/c  i 
wysokiej urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki napowietrzające.
Rodzaj domieszki należy uzgodnić z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem 
zastosowania określonej domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodności IBDiM
Domieszki  należy  stosować  do  mieszanek  betonowych  wykonywanych  przy  użyciu  cementów 
portlandzkich marki 35 i wyższych.
Dodatek  w  postaci  włókna  stalowego  powinien  posiadać  aprobatę  techniczną  zalewności  od  rodzaju 
włókien  produkowane  są  jako  proste  posiadające  haczykowate  zakończenia  oraz  z  tłoczeniami  na 
powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do mieszanki w ilościach 20-90 kg/m3 betonu.

2.5.1 Dodatki uplastyczniające - Plastyfikatory
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę  konsystencji  mieszanki  o 1 stopień  w dół  bez zmiany 
składu betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej 
konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są 
większe. Ulega podwyższeniu odporność na korozję siarczanową.

3 . SPRZĘT

Roboty  ciesielskie  należy  wykonać  przy  użyciu  sprawnego  technicznie  sprzętu  mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią.
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.

4 . TRANSPORT

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.
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
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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 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:
-400 kg/m3 dla B30,
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora.
Beton zbrojony  włóknem stalowym-  do betonu  można  wykorzystywać  włókna stalowe powlekane  np. 
miedziowane,  cynkowane  lub  ocynowane,  lub  niepowlekane.  Włókna  te  stosuje  się  do  wykonania 
zbrojenia rozproszonego, dozowane bezpośrednio do mieszanki betonowej w ilości 20-90 kg/m3 betonu. 
Beton zbrojony włóknem stalowym wykonać zgodnie z Deklaracją Zgodności IBDiM nr AT/2000-04-0845.

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.
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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  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/B-03200.
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.

5.4 Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.4.1 Zalecenia ogólne
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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 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:
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-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 rozformowania 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 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

6.1 Deskowania i szalunki
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  od  projektu  dla  deskowań  są  ściśle  związane  z  odchyłkami 
wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale 
dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Deskowanie drobnowymiarowe do formowania ścian 
Deskowanie tworzą płyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki płaskie, zamki narożne, zamki kątowe, 
ściągi dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujące o długości regulowanej  śrubą 
rzymską.  Zamki  kątowe wyposażone są  w dwa ramiona łączone przez  tuleje  sprzęgłowe o  uzębionej 
powierzchni czołowej. Wymagane położenie kątowe ustalane jest  śrubą zaciskową. Na każdym z ramion 
wbudowana jest wychylnie szczęka ruchoma napędzana śrubą. Podpory wykonane są w dwóch wymiarach 
długości, z których podpora długa ma wymiar odpowiadający współpracy z płytą szalunkową posadowioną 
na płycie warstwy dolnej i która połączona jest z nią złączami na poziomej powierzchni przylegania.
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6.2 Wymagane właściwości betonu
6.2.1 Jakość betonów
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić  jakość  materiałów i mieszanek 
betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi:
a)próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość,
b)propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,
c)rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, 
które  zamierza  stosować  ,proponowany  rodzaj  konsystencji  mieszanki  betonowej  i  przewidywany 
wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d)sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,
e)wyniki próbnych badań wytrzymałości na  ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie 
sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f)określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,
g)projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inspektor  wyda pozwolenie  na rozpoczęcie  betonowania  po sprawdzeniu  i  zatwierdzeniu  dokumentów 
stwierdzających  jakość  materiałów  i  mieszanek  betonowych  i  po  wykonaniu  niezależnie  od 
przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu.
Wyżej wymienione badania winny być  wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami 
wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inspektora, który 
wykonywać  będzie  okresowe  badania  w  czasie  realizacji,  celem  sprawdzenia  zgodności  właściwości 
materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi.

6.2.2.Wytrzymałość i trwałość betonów
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 
serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla 
każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego 
wykonywanego odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem 
przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być  wyposażone w tabliczki  z 
podpisami  Inspektora  i  kierownika  robót,  gwarantującymi  ich  autentyczność.  Próbki  powinny  być 
przechowywane  w  pomieszczeniach  wskazanych  przez  Inspektora  przez  jedną  dobę  w  formach,  a 
następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.
Pierwsza  seria  próbek  zostania  zbadana  w  laboratorium  wskazanym  przez  Inspektora  w  obecności 
przedstawiciela  wykonawcy  –  celem  stwierdzenia  wytrzymałości  odpowiadającej  różnym  okresom 
twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inspektora.
Wyniki  prób  zgniatania  pierwszej  serii  próbek  mogą  być  przyjęte  jako  poprawne pod  warunkiem,  że 
wartość  wytrzymałości  na  ściskanie  po  28  dniach  dojrzewania  dla  każdego  obiektu  i  rodzaju  betonu 
wyliczona  wg.6.3.4.  będzie  odpowiadała  klasie  betonu  nie  niższej  niż wskazana  w  obliczeniach 
statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być 
poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z 
niżej wymienionych rodzajów betonu:
-betony  nie  zbrojone  lub  słabo  zbrojone  do  wartości  maks.30kg  stali/m3  betonu-  przynajmniej  10% 
próbek,
-betony zwykłe zbrojone - przynajmniej 20% próbek.
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku 
zgnieceń  pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w 
obliczeniach  statycznych  i  podanej  na  rysunkach  projektu,  należy  poddać  badaniom w Laboratorium 
Urzędowym wszystkie próbki drugiej  serii,  niezależnie od tego do jakiej  klasy zaliczony jest beton.  W 
oczekiwaniu  na  oficjalne  wyniki  badań  Inspektor  może  zgodnie  ze  swoimi  uprawnieniami  wstrzymać 
betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z 
badań  drugiej  serii  wykonanych  w  Laboratorium  Urzędowym  otrzyma  się  wartość  wytrzymałości  na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach 
statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót.
Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą 
od wytrzymałości  odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, 
wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do 
wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcę muszą  być  przed wprowadzeniem 
formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
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Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością 
określonych  właściwości  w  obecności  czynników  wywołujących  degradację.  Próba  trwałości  jest 
wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej 
próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach :
-zmniejszenie modułu sprężystości 20%
-utrata masy 2%
-rozszerzalność liniowa 2%
-współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek,
-8 po cyklach zamrażania 10cm/sek.
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą ilość 
cykli.  W  przypadku  stałego  uzyskiwania  pozytywnych  wyników  tej  próby  i  innych  prób  do  uznania 
Inspektora pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
6.3.1 Zakres kontroli
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor ma prawo 
pobrania w każdym momencie,  kiedy uzna to za stosowne,  dalszych próbek materiałów lub betonów 
celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250
-konsystencja mieszanki betonowej,
-zawartość powietrza w mieszance betonowej,
-wytrzymałość betonu na ściskanie,
-nasiąkliwość betonu,
-odporność betonu na działanie mrozu,
-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  liczebności  i 
terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor może zażądać wykonania badań i 
kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za 
pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.

6.3.2.Sprawdzanie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie  konsystencji  przeprowadza  się  podczas  projektowania  składu  mieszanki  betonowej  i 
następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej  2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.  Różnice 
pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć :
-+ 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
-+ 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu 
w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie 
domieszek chemicznych.

6.3.3 Sprawdzanie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas 
projektowania  jej  składu,  a  przy  stosowaniu  domieszek  napowietrzających  co  najmniej  raz  w  czasie 
zmiany roboczej  podczas  betonowania.  Zawartość  powietrza  w mieszance  betonowej  badana metodą 
ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać:
-2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,

6.3.4 Sprawdzanie wytrzymałości betonu na ściskanie
W celu sprawdzenia wytrzymałości  betonu na  ściskanie (klasy betonu) należy pobrać  próbki  o liczbie 
określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zrobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 
próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu.
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, 
a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają  wszystkie wyniki badania 
próbek pobranych z partii. Partia betonu może być  zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość 
określona na próbkach kontrolnych 150*150*150 mm spełnia określone warunki.

6.3.5 Sprawdzanie nasiąkliwości betonu
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się  przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w 
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości 
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na  próbkach  wyciętych  z  konstrukcji.  Oznaczanie  to  przeprowadza  się  co  najmniej  na  5  próbkach 
pobranych z wybranych losowo różnych miejsc.

6.3.6 Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzanie  odporności  betonu  na  działanie  mrozu  przeprowadza  się  na  próbkach  wykonanych  w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych 
przy  stanowisku  betonowania  zgodnie  z  planem  kontroli,  lecz  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie 
betonowania  obiektu  i  nie  rzadziej  niż 1  raz  na  5000m3  betonu.  Zaleca  się  badanie  na  próbkach 
wyciętych z konstrukcji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczególnie 
narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się  stosowanie metody przyspieszonej wg 
PN-88/B-06250. Wymagany stopień  mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty jeśli  po wymaganej 
(150) liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki:
1.Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, -
-próbka nie wykazuje pęknięć,
-łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie 
przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,
-obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2.Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250,
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń , odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej próbce 
wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7 . Sprawdzanie przepuszczalności wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się  na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy 
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. 
Wymagany stopień  wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w 
czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody.

6.3.8.Dokumentacja badań
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria  lub  na  zlecenie),  przewidzianych  niniejszymi  Specyfikacjami  oraz  gromadzenie, 
przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  i 
stosowanych materiałów.

6.4 Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1 Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na 
bieżąco,  w  miarę  postępu  robót,  jakości  używanych  materiałów  i  zgodności  wykonywanych  robót  z 
Rysunkami  i  obowiązującymi  normami.  Badania  powinny  objąć  wszystkie  etapy  produkcji,  a  przede 
wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie 
będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika 
budowy.
1.Sprawdzenie  materiałów  polega  na  stwierdzeniu,  czy  gatunki  ich  odpowiadają  przewidzianym  w 
dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi.
2.Sprawdzenie  rusztowań  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą,  pionem,  niwelatorem  i 
porównanie z rysunkami.
Badania polegają na stwierdzeniu :
-zgodności podstawowych wymiarów z rysunkami,
-zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,
-zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
-wielkości podniesienia wykonawczego,
-prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.
Sprawdzenie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne  połączeń  i  przez  kontrolę  dociągnięcia 
wszystkich śrub w konstrukcji.
3.Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z 
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
4.Sprawdzenie  zbrojenia  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą,  poziomicą,  suwmiarką  i 
porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
5.Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
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6. Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.

6.4.2 Badania po zakończeniu budowy
1.Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać  przez wykonanie pomiarów na 
zgodność z rysunkami w zakresie:
-podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów,
0rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań 
prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3 Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej 
zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.

7 . OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8 . ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej obejmuje:
- próby przygotowawcze
- projektowanie mieszanki betonowej
- przygotowanie mieszanki betonowej
- transport mieszanki betonowej
- deskowanie,
- układanie mieszanki betonowej,
- pielęgnacja betonu,
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym
PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe
PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
PN-85/M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
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PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy.
BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania składników betonu.
BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-77/S-10040 żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie.
PN-74/B-06262  Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  sklerometryczna  badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
 [1] Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych. Generalna Dyrekcja 
Dróg Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987.
[2]  Wytyczne  wykonania  pielęgnacji  świeżego  betonu  preparatem  powłokowym  "Betonal".  IBDiM 
Warszawa 1984.
[3]  Standardowa  metodyka  badań  i  techniczno-ekonomiczne  kryteria  oceny  efektywność  stosowania 
domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.
[4] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86. Cement 
drogowy 45. IBDiM Warszawa 1986.
[5]  Świadectwo  do  stosowania  w  budownictwie  drogowym  i  mostowym  nr  101/85.  Roksol  B-3A  - 
domieszka napowietrzająca do betonów cementowych. IBDiM Warszawa 1985.
[6] Świadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.
[7] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu środka uplastyczniającego "Klutan". ITB. Warszawa 1982.
[8]  Świadectwo dopuszczenia  do stosowania w budownictwie nr  563/85.  Akcelbet  85.  Akcelbett  85-6. 
Bezchlorkowe dodatki przyśpieszające twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.
[9] Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu. 
Arkady. Warszawa 1973.
[10]  PRN,MiJ.  Eurokod  2.  Projektowanie  konstrukcji  z  betonu.  Część  1.  Reguły  ogólne  i  reguły  dla 
budynków. Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB.  
Warszawa 1992.
 [11] Deklaracja Zgodności IBDiM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy włókien stalowych do betonu BAUMIX.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich  wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod.

SST 3  PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem 
zbrojenia  podczas  robót  budowlanych  związanych  z  budową  wiaty  dla  zwierząt  jak  w  punkcie  1.1 
specyfikacji ogólnej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z:
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- przygotowaniem zbrojenia
- montażem zbrojenia
- kontrolą jakości robót i materiałów

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 jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.

2 . MATERIAŁY

2.1 Stal zbrojeniowa
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042.Stal 
zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy.

2.1.1 Asortyment stali
Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali  oraz średnice 
prętów :
stal A-III(34GS), A-I (ST3S) oraz A-0 (St3S)
średnice od fi6÷fi16 mm

3 . SPRZĘT

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbrojarni.
Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora.

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.

5 . WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1 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.

5.1.2 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.

5.1.3 Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie  prętów  należy  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiału.  Wskazane  jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia.
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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.

5.1.4 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.

5.2 Montaż zbrojenia
Wymaga się następującej klasy stali : A-0, A-I i A - III, (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:
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.

5.2.1 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,

5.2.2 Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych.

5.2.3 Skrzyżowania prętów
Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym  ,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.  słupkami 
dystansowymi.
Drut wiązałkowy, wywarzony, 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.
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W  szkieletach  zbrojenia  belek  i  słupów  należy  łączyć  wszystkie  skrzyżowania  prętów  narożnych  ze 
strzemionami.

6 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST „Wymagania Ogólne”.
Niezależnie  od tolerancji  wymiarów w zakresie  cięcia  ,gięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  i  obowiązują 
następujące wytyczne:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 
3% różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm dopuszczalna różnica w wykonaniu 
siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych 
na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba 
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5 cm różnice w rozstawie 
strzemion nie powinny przekraczać 2 cm.

7 . OBMIAR ROBÓT

 Jednostka obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zakładów i prętów montażowych

8 . ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiału,
- czyszczenie, przygotowanie i montaż zbrojenia
- testy i pomiar 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości
PN-89/H-84023/01. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i  
niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.
PN-80.H-04310. Próba statyczna rozciągania metali.
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
 Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.
Stal zbrojeniowa żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.
 Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o użebrowaniu według normy DIN488. ITB. Warszawa 1992.

SST 4  IZOLACJE P.WILGOCIOWE Z POWŁOK BITUMICZNYCH  

1 . WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych  z 
wykonywaniem izolacji przeciwwilgotnościowej związanych z budową wiaty dla zwierząt jak w punkcie 1.1 
specyfikacji ogólnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
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Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
izolacji, na elementach konstrukcji

1.4  Określenia podstawowe
m2 izolacji- m2 zabezpieczonej powierzchni
powłoka  bezszwowa-  masa  bitumiczna  oraz  mineralna  izolacja  przeciw  wilgoci,  elastyczna  zaprawa 
szlamowa.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
Izolacja powinna: wykazywać przyczepność do podłoża

2.MATERIAŁY

2.1. Izolacja powłokowa bitumiczna na zimno  

3 . SPRZĘT

Sprzęt używany do układania izolacji musi być zaakceptowany przez Inspektora.
Do nakładania poszczególnych warstw izolacji służą pędzle lub szczotki.

4 . TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

5 . WYKONANIE ROBÓT

5.1. Izolacja powłokowa bitumiczna na zimno 
- wykonuje sie na przygotowanym podłożu.
Podłoże powinno być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Liczba nakładanych warstw bitumicznych 
powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej .
Łączna  grubość powinna być zgodna z zaleceniami producenta lecz nie mniej niż 2 mm.

6 . KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia.
Ze względu na  techniczne  znaczenie  izolacji,  zanikający  charakter  robót  oraz  dokumentacyjna  formę 
protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy oraz 
Inżyniera.
W trakcie  wykonywania robót  oraz po ich zakończeniu  należy dokonać kontroli  zwracając  szczególna 
uwagę na:
sprawdzenie  materiałów  na  podstawie  zapisów  w  Dzienniku  Budowy  i  innych  dokumentów 
stwierdzających  zgodność  zużytych  materiałów  z  powołanymi  normami  oraz  niniejsza  Specyfikacja 
sprawdzenie  nierówności  powierzchni  podkładu  sprawdzenie  poprawności  układania  warstw,  każda 
warstwa izolacji  powinna Stanowic jednolita czysta powlokę przylegającą do powierzchni podkładu lub 
uprzednio  ułożonej  warstwy,  kontrole  ilości  ułożonych  warstw  i  uzyskanie  odpowiedniej  sumarycznej 
grubości izolacji.

7 . OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych.

8 . ODBIÓR ROBÓT
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne.

9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni
- położenie warstwy wodoodpornej
- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją

1 0 . PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne.
PN-98/B-24620 Powłoki hydroizolacyjne
 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
 BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.
 Świadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW

SST 5  KONSTRUKCJE DREWNIANE 

1 WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót  budowlanych związanych  z  budową wiaty  dla  zwierząt   jak  w punkcie  1.1  specyfikacji  
ogólnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych  SST
Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
 Wykonanie i montaż  konstrukcji dachowej.
Obicie ścian 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem- drewno klasy K27
Preparaty  do  nasycania  drewna  należy  stosować  zgodnie  z  instrukcją  ITB  –  Instrukcja  techniczna  w 
sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna  budowlanego  przed  szkodnikami  według 
następujących norm państwowych:
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) .
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
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Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75
Ściskanie wzdłuż włókien 20 24
Ściskanie w pop-rzek włókien 7 7
Ścinanie wzdłuż włókien 3 3
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5

- Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skręt włókien do 7% do 10%
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokość słojów 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości
Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w 
granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.

 Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

 Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
dla łat o grubości do 50 mm:
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
dla łat o grubości powyżej 50 mm:
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 
mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.

2.2. Łączniki
 Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
 Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
 Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
 Podkładki pod śruby
Należy stosować:
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Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
 Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
 Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
 Materiały  i  elementy  z  drewna  powinny  być  składowane  na  poziomym  podłożu  utwardzonym  lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób 
aby nie powodować ich deformacji.  Odległość składowanych elementów od podłoża  nie powinna być 
mniejsza od 20 cm.
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi  uzyskać  akceptację 
Inspektora nadzoru.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do 
dziennika budowy.

3. SPRZĘT 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
–  stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności.
.
5. WYKONANIE ROBÓT

 Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które  zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.1. Więźba dachowa
- Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
- Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
- Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 
0,5 mm.
- Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
– w długości elementu do 20 mm
– w odległości między węzłami do 5 mm
– w wysokości do 10 mm.
-  Elementy  więźby  dachowej  stykające  się  z  murem  lub  betonem  powinny  być  w  miejscach  styku 
odizolowane jedną warstwą papy.
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem 

7. OBMIAR ROBÓT

Zasady rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robot.

8. ODBIÓR ROBÓT 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową  pod względem ilości, jakości i kosztów.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne warunki płatności zostały opisane w Specyfikacji technicznej Cześć Ogólna.
Płatność za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury  wystawionej na podstawie protokołu odbioru 
robót  ,określającego  procentowe  zaawansowanie  robót  potwierdzonego  przez  Inspektora  nadzoru 
inwestorskiego. Warunkiem uznania prac będzie dostarczenie świadectw zastosowanych materiałów .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego 
i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.

SST 6  POKRYCIE DACHU PŁYTAMI FALISTYMI WŁÓKNISTO-CEMENTOWYMI

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych płytami EUROFA

 1.2. Zakres robót objętych ST
 Roboty,  których dotyczy  specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych płytami falistymi
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
 Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.MATERIAŁY
. 
 Płyty faliste cementowe  − Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i 
magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  według  odpowiednich  norm  wyrobu.  Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 
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Sprzęt do wykonywania robót − Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych 
narzędzi.  − Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska

 4. TRANSPORT

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
 Do transportu materiałów i  urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:  − 
samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  − samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych materiałów.. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Pokrycia z płyt falistych włóknisto-cementowych 
Przy kryciu dachów płytami falistymi obowiązują zasady podane w wymaganiach producenta i  innych 
dokumentach  odniesienia,  na  przykład  aprobatach  technicznych.  Przed  rozpoczęciem  układania  płyt 
powinny być wykonane niezbędne obróbki blacharskie.  Z uwagi na pochylenie dachu mniejsze jak 22 
stopni należy stosować uszczelki samoprzylepne na złączach poprzecznych płyt 
wykutych gniazdach, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami  niniejszej 
specyfikacji 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia  powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru 
przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
 Kontrola  wykonania  pokryć polega na sprawdzeniu  zgodności  ich wykonania z  powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w  odniesieniu  do  prac  zanikających  (kontrola  międzyoperacyjna)  –  podczas  wykonania  prac 
pokrywczych

b) ,  b)  w odniesieniu  do właściwości  całego pokrycia  (kontrola  końcowa)  –  po zakończeniu  prac 
pokrywczych.

 7. OBMIAR ROBÓT

 Jednostką obmiarową robót jest: – 1  m2 pokrytej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT

 Podstawę do odbioru  wykonania  robót  –  pokrycia  dachu  płytą    stanowi stwierdzenie  zgodności  ich 
wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w  dokumentacji 
powykonawcze
Odbiór podkładu
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem  do  pokrycia  połaci  dachowych.  Sprawdzenie  równości  powierzchni  podkładu  należy 
przeprowadzać  za  pomocą  łaty  kontrolnej  o  długości  3  m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką 
milimetrową.  Prześwit  między  sprawdzaną  powierzchnią  a  łatą  nie  powinien  przekroczyć  5  mm,  w 
kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku
Odbiór pokrycia z płyt falistych
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od 
linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.)
Sprawdzenie umocowania i rozstawienia systemów montażowych
 Sprawdzenie łączenia i umocowania płyt

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 Pokrycie dachu płytami:
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
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– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– oczyszczenie podkładu,
 – pokrycie dachu płytami falistymi łącznie z przycięciem płyt 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-EN 1462:2001 
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
 Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: 
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