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1. WYMAGANIA OGÓLNE – OGÓLNA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

1.1. WSTĘP  

1.1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych, żelbetowych, drewnianych oraz murowych 
w związku z budową: 

„Biblioteka Bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego" - rozbudowa  
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie. 

1.1.2. Zakres stosowania SST  

  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia  

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1.1. niniejszego opracowania.  

1.1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

 Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa właściwości techniczne wyrobu 
na podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest 
wymagane dla wyrobów budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, 
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono Polskiej Normy lub 
których właściwości różnią się od określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej Normie.  

 Certyfikacja wyrobów – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, który powinien zostać 
zakończony wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.  

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, 
przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak bezpieczeństwa, potwierdzający, że dany 
wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, 
zdrowia, mienia i środowiska.  

 Certyfikat zgodności – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produkowane wyroby, 
uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną Polską Normą lub właściwymi przepisami 
prawnymi. 

 Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa – nie podlegające obowiązkowej certyfikacji – są zgodne 
z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym dokumentem normatywnym.  

 Dokumentacja budowy – obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na budowę wraz 
z załączonym (zatwierdzonym tą samą lub – wyjątkowo – oddzielną decyzją) projektem budowlanym, 
rysunki i opisy wykonawcze służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) 
organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu, książkę obmiarów, protokołów odbiorów częściowych i końcowych.  

 Dokumentacja projektowa – stanowiąca podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje 
projekt budowlany, uzupełniony szczegółowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, 
zawierającymi określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych – patrz „Założenia 
wyjściowe do kosztorysowania”.  

 Dziennik budowy – księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczętowana przez 
właściwy organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron. Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy 
informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, które będą pełnić funkcje techniczne 
na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.  
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 Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla oceny technicznej prawidłowości 
wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go 
na budowie i udostępnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisów 
dotyczących przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.  

 Dziennik montażu – książka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, służąca do zapisów czynności 
związanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego części metodą montażu z gotowych 
(prefabrykowanych) elementów konstrukcyjnych.  

 Inwestor (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca prawnym 
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. do obowiązków inwestora 
należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynności, w drodze 
umowy o zastępstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków 
finansowych na pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, dostawy 
inwestycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.  

 Inspektor nadzoru – przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony przez inwestora 
do jego reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.  

 Książka obmiaru robót – znormalizowana książka do zapisu (z kopią) rzeczywistego obmiaru robót 
budowlanych, podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg faktycznych parametrów rzeczowo-
ilościowych oraz zasadzie wyceny przyjętej w umowie o roboty budowlane. Książka obmiaru jest 
szczególnie niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. 
Zapisów do książki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodność tego zapisu ze stanem faktycznym 
potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.  

  Nadzór budowlany – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są:  

· powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,  

· wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,  

· Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.  

Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą:  

· kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie wykonywania  

robót budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych,  

· sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,  

· kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,  

· badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych. 

 Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej 
uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych robót budowlanych. 
Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu interesów inwestora na budowie i wykonaniu bieżącej 
kontroli jakości i ilości wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych 
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy odbiorze gotowego 
obiektu budowlanego. Inwestor powierza również inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie 
sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń materiałowych i innych świadczeń rzeczowych. Nadzór 
inwestorski musi być ustanowiony na budowie obiektów budowlanych wyszczególnionych 
w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale może być również ustanowiony z własnej 
inicjatywy inwestora.  

 Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartości 
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości 
robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiar sprawdzający powinien być wykonany 
w odniesieniu do wszystkich robót zakrywanych i zanikających, niezależnie od tego, czy są objęte 
przedmiarem robót. Wyniki obmiaru powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki obmiarów 
i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi przyrodniczej 
przez:  

1) racjonalne kształtowanie środowiska,  
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2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,  

3) przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym 
jego  

zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru elementów 
przyrodniczych,  

4) przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych.  

 Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór częściowy obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego gotowego 
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór „końcowy”.  

 Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, 
polegająca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego przez osobę 
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem 
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy, 
wpisem do dziennika budowy, faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem 
i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac 
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.  

W początkowej fazie czynności odbioru dokonuje się spisu stwierdzonych wad i usterek, 
z podziałem na:  

1) wymagające usunięcia przed zakończeniem odbioru,  

2) zakwalifikowane jako nie dające się usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia 
wartości danych robót,  

3) wymagające usunięcia w określonym terminie w czasie trwania rękojmi.  

Osoby pełniące funkcje techniczne w budownictwie – osoby mające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia budowlane, wykonujące działalność zawodową związaną z koniecznością oceny zjawisk 
technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz 
techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:  

1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie 
nadzoru autorskiego,  

2) kierowanie budową lub innymi rodzajami robót budowlanych,  

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór 
i kontrolę  

techniczną wytwarzania tych elementów,  

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,  

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,  

6) wykonywanie nadzoru budowlanego, 

7) rzeczoznawstwo budowlane.  

 Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz określające 
metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych cech jakościowych, 
głównych parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót 
budowlanych.  

 Przedmiar robót – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis robót 
budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych 
robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub 
nakładów rzeczowych w numerów katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które 
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.  
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 Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony drogi 
publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje identyfikujące 
budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru 
inwestorskiego, projektanta pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego 
inspektora pracy.  

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy.  

 Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę w toku 
realizacji budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo – najpóźniej – 
przed podpisaniem protokołu odbioru.  

 Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rękojmi 
nieprawidłowości fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które zmniejszają 
ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający bezpośrednio z ich 
przeznaczenia.  

 Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) – zwane również „założeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowią zbiór 
informacji i wymagań inwestora dotyczących realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawcę. Poza 
ogólną charakterystyką inwestycji, WRI zawierają wskazówki i warunki dotyczące opracowania projektu 
zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robót, w tym szczególnie robót ziemnych, 
montażowych i dotyczących zagospodarowania terenu.  

 Znak bezpieczeństwa – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur certyfikacji, 
potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi 
zagrożenia dla życia, mienia i środowiska. 

 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi 
urodzajnej.  

 Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2,0 t/m3 i nie przekraczającej 2,6t/m3 wykonany 
z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych.  

 Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

 Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.  

 Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego2 mm.  

 Nasiąkliwość betonu- stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy w stanie 
suchym.  

 Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze w oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie głębokości 
penetracji wody pod ciśnieniem będące odpowiednikiem badania wodoszczelności wg PN-88/B-06250. 
Zmianie uległa procedura badawcza jak również sposób określania wodoszczelności badanego betonu.  

 Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.  

 Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną oznaczoną na próbkach 
walcowanych o wysokości 300mm i średnicy 150mm oraz sześciennych o wymiarach 150x150x150mm.  

 Pręty stalowe wiotkie- pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm  

 Zbrojenie niesprężające- zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób 
czynny.  

1.1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem konstrukcji betonowych, żelbetowych, murowych oraz drewnianych w obiektach 
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. Szczegółowa specyfikacja techniczna 
dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z przygotowaniem 
mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i montażem 
zbrojenia, układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu.  
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1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Przedmiarem robót, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, 
które mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których pewną część wymieniono 
z pkt. 10 ST. 

1.1.6. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren prac wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

1.1.7. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę  

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe 
niezbędne do wykonania robót, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkością terenu 
pod realizację poszczególnych odcinków robót.  

1.1.8. Zgodność robót z Przedmiarem robót i ST  

Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Przedmiarze robót, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w uzgodnieniu i przy udziale 
autora Przedmiaru robót dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z Przedmiarem robót i ST.  

Dane określone w Przedmiarze robót i w ST uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

1.1.9. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 
etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, 
w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 

Teren budowy powinien być ogrodzony w taki sposób, aby uniemożliwić osobom postronnym 
wejście na działkę. 
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1.1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy  

 oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

2) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

  lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych  

  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

  zanieczyszczeniem powietrza pyłami,  

  możliwość powstania pożaru  

3) Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 
przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej.  

1.1.11. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.1.12. Ochrona zabudowy istniejącej 

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie istniejących budynków na terenie inwestycji 
w trakcie realizacji obiektu projektowanego oraz prowadzenie robót w sposób nienarażający 
istniejących obiektów na zniszczenie lub zanieczyszczenie. 

Wykonawca weźmie odpowiedzialność za wywołane ewentualne szkody lub niedotrzymanie 
warunków ochrony nieruchomości. 

1.1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej.  

1.1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.1.15. 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 niespełniających 
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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie ofertowej.  
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1.1.16. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora 
nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  

1.1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.2. MATERIAŁY  

1.2.1. Wymagania ogólne  

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych 
materiałów.  

1.2.2. Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie.  

Wyroby budowlane muszą posiadać:  

 oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji 
na ten znak, zgodnie z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).  

 Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. 
stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne 
z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym  

 deklaracja powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną.  

 Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów Budowlanych 
umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.1998 r. 
w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według zasad sztuki budowlanej.  

Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo 
budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązujących 
normach.  

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego 
do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
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lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.  

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.  

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących 
z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1.2.3. Kontrola materiałów i urządzeń  

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych.  

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:  

a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;  

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  

1.2.4. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  

Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. w przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

1.2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, 
dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
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umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

1.2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

1.2.7. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.  

Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót.  

1.2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.  

1.3. SPRZĘT - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  

 

1.4. TRANSPORT - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki 
transportu powinny umożliwić zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów przed 
uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi.  

Materiał z rozbiórki może być przewożony dowolnym środkiem transportu na składowisko 
komunalne wybrane przez Wykonawcę. Odzyskane materiały przedstawiające wartość jako materiał 
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budowlany powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. Wykonawca 
wywiezie odzyskane materiały w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  

 

1.5. WYKONANIE ROBÓT  

1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z dokumentacja projektową, 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną, jeżeli wymagać 
będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

1.5.2. Roboty pozostałe  

Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST. 

 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

1.6.1.  Zasady ogólne  

1.6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, 
wytycznych i ST. w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
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1.6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał 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 koszt Zamawiającego.  

1.6.4. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania 
Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. ST. w szczególności:  

a) materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat 
zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć w/w 
dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.  

b) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej.  

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa 
Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.  

W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane 
określone dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie 
posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
powyższych wymagań będą odrzucane.  

1.6.5. Dokumenty budowy  

a) do dokumentów budowy zalicza się oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty:  

  protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 protokoły odbioru robót,  

 protokoły z narad i ustaleń,  

 korespondencja na budowie,  

 inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.  

b) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

1.6.6. Kontrola, pomiary i badania  

1.6.7. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
i urządzeń.  
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1.6.8. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi 
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z odpowiednią 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.  

 

1.7. OBMIAR ROBÓT  

1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem 
i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.  

1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z przedmiarem. 

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub innych wymaganych 
przez ST albo projekt to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  

1.7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. w razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  

 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi końcowemu,  
d) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.  

1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
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nie później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
i uprzednimi ustaleniami.  

1.8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 
do odbioru powinny być przedłożone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione przez 
producenta. Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić 
pośrednio na podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości" wystawionych przez producenta oraz 
zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających zgodność użytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami państwowymi. z dokonanego odbioru robót 
należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone usterki.  

1.8.4. Odbiór końcowy  

1.8.5. Zasady odbioru końcowego  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi 
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru 
i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy.  

1.8.6. Dokumenty odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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1.8.7. Odbiór po upływie okresu gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót".  

 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

1.9.1. Zasady rozliczania i płatności  

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 
zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1.10.1. Informacje podstawowe  

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych przepisów związanych 
z poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).  

1.10.2. Inne dokumenty  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).  

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz 
z późn. zmianami.  

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)  

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) z póź. 
zmianami  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z 09.02.2004 r.) 
z późn. zmianami.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późn. zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 
2041).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, 
poz. 2375).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat  

 technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497).  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego 
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. Nr 180, poz. 1861).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387).  

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych 
przez Komisje Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych 
do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M.P. Nr 32, poz 
.571)  

 

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. 



2. B-02.03.01.CPV 45262311-4 BETON W KONSTRUKCJACH 

ŻELBETOWYCH 

2.1. WSTĘP  

2.1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 
robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 
budowlanej.  

2.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  

2.1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania: betonowania konstrukcji żelbetowych  

2.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

2.2. MATERIAŁY  

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 
"Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób.  

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej.  

2.2.2. Cement – wymagania i badania  

Rodzaj i marka cementu  

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000  

 marki „32,5” – do betonu klasy B15  

 marki „32,5” – do betonu klasy B20, B25, B35  

 marki „42,5” – do betonu klasy B35, B37 

Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30000.  

Świadectwo jakości cementu  

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz 
z wynikami badań.  

Badania podstawowych parametrów cementu  

Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, 
a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.  
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2.2.3. Kruszywo  

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-
06712. Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono 
inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.  

W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20.  

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) 
i grubego (powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy PN-B-06250. 

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej 
o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego 
zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.  

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito 
o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.  

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 
mniejszy od:  

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu  

 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania.  

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia:  

 składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15  

 kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16  

 zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13  

 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12  

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa 
z wymaganiami wg PN- 86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu 
(np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).  

W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm.  

2.2.4. Woda zarobowa.  

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę 
do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.  

2.2.5. Domieszki i dodatki do betonu  

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 
uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie 
domieszek kompleksowych: napowietrzająco-uplastyczniających i przyspieszająco–
uplastyczniających.  

Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta.  

2.2.6. Beton  

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 
betonu.  

Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250:  

 wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,55  

 nasiąkliwość do 5%  

2.2.7. Skład mieszanki betonowej  

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium 
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i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji 
wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane 
Inżynierowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inżyniera.  

Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać 
wymagania:  

 Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 
ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie,  

 Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,55,  

 Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości,  

 Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż:  

 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm  

 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm  

Maksymalne ilości cementu:  

400 kG/m3 – dla betonu klasy B20 i B25  

500 kG/m3 – dla betonu B35 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inżyniera. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie 
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC), średnią 
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.  

W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, 
dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników 
na wytrzymałość betonu.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg 
PN88/B-06250 symbolem K-3.  

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu 
i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badań:  

 metodą Ve – Be  

 stożka opadowego  

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-
06250 nie mogą przekraczać:  

 +/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be  

 +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym  

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve – Be. 
do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.  

 

2.3. SPRZĘT  

2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

2.3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek 
wolnospadowych).  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane 
do podawania mieszanek plastycznych.  

Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować:  
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 przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min.  

 przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  

2.4. TRANSPORT  

2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

2.4.2. Transport i składowanie  

Środki do transportu betonu:  

mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

 90 min. – przy temperaturze + 15oC  

 70 min. – przy temperaturze + 25oC  

 30 min. – przy temperaturze + 30oC  

 

2.5. WYKONYWANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.  

2.5.1. Zalecenia ogólne  

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program 
i dokumentację technologiczną zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą:  

 wybór składników betonu  

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych  

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej  

 sposób transportu mieszanki betonowej  

 kolejność i sposób betonowania  

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach  

 sposób pielęgnacji betonu  

 warunki rozformowania konstrukcji  

 zestawienie koniecznych badań.  
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 Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

 prawidłowość wykonania deskowań  

 prawidłowość wykonania zbrojenia  

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej  

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających  

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 

i PN-65/B-06251.  

2.5.2. Betonowanie  

2.5.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej:  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym 
wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:  

· położenie zbrojenia  

· zgodność rzędnych z projektem  

· czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni 
na którą spada.  

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m).  

2.5.4. Zagęszczanie betonu  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:  

· Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 
drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  

· Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą wibratora. 

· Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym 
powoli wyjmować w stanie wibrującym.  

· Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora.  

2.5.5. Przerwy w betonowaniu  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie.  

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, 
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni 
betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, zwilżenie wodą 
i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-3 
mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
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betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC , to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin.  

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 
i poprzednio ułożonego betonu.  

2.5.6. Wymagania przy pracy w nocy  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

2.5.7. Pobranie próbek i badanie  

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi 
wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. w planie kontroli powinny 
być uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  

Badania powinny obejmować:  

· badanie składników betonu  

· badanie mieszanki betonowej  

· badanie betonu  

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.  

2.5.8. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.  

2.5.9. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych.  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem.  

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili 
układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC.  

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

2.5.10. Pielęgnacja betonu  

2.5.11. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.  

Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej.  
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Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać.  

Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 
15 MPa.  

Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa.  

2.5.12. Wykańczanie powierzchni betonu  

2.5.13. Równość powierzchni i tolerancje.  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. Pęknięcia są niedopuszczalne. Dopuszczalne 
rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.  

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni.  

2.5.14. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.  

Po rozdeskowaniu konstrukcji należy:  

 wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu, 

 raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną 
powierzchnię bez dołków i porów.  

2.5.15. Deskowanie  

2.5.16. Uwagi ogólne.  

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom i Rozdział 5 – 
wyd. Arkady Warszawa 1989r.  

Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych:  

a)parciem świeżej masy betonowej  

b)uderzeniami przy jej wylewaniu  

oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania.  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

· zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji  

· zapewniać jednorodną powierzchnię betonu  

· zapewniać odpowiednią szczelność  

· zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia  

· wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

2.5.17. Materiały  

Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty 
pilśniowe). Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
32mm, maksymalna szerokość 18cm. Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inżyniera, innych typów 
szalunków.  
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2.5.18. Przygotowanie deskowania 

Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni 
drewnianych stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw.  

Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte 
środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 
30 –tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny zostać gruntownie 
oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać 
deskowań o zniszczonej powierzchni. 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

2.6.1. Zasady ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

2.6.2. Badania kontrolne betonu  

2.6.3. Wytrzymałość na ściskanie  

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać 
próbki kontrolne  

w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż:  

·1 próbka na 100 zarobów,  

·1 próbka na 50 m3 betonu,  

·3 próbki na dobę,  

·6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody 
Inżyniera).  

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.  

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu.  

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego 
warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg 
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać 
za odpowiadający wymaganej klasie.  

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w wieku wcześniejszym od 28 dni.  

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona 
na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250.  

2.6.4. Nasiąkliwość betonu  

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 
1 raz w okresie betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 
układania i zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.  

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-
88/B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
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2.6.5. Tolerancja wymiarów  

2.6.6. Uwagi ogólne  

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary 
minimalne. Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
rysunki nie przewidują inaczej.  

2.6.7. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji.  

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:  

  na 1 m. wysokości - 5 mm  

  na całą wysokość konstrukcji - 20 mm  

  na słupach podtrzymujących stropy - 15mm  

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku – 
5 mm na całą płaszczyznę - 15 mm  

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m 
z wyjątkiem powierzchni podporowych:  

 powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm,  

 powierzchni górnych - +/-8 mm,  

 odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-20 mm,  

 odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm,  

 odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm.  

2.7. OBMIAR ROBÓT  

2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

2.7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  

2.8. ODBIÓR ROBÓT  

2.8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  

· odbiór częściowy i końcowy robót  

· odbiór ostateczny  

2.8.2. Odbiór częściowy/ końcowy robót  

2.8.3. Zasady odbioru częściowego/końcowego robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

2.8.4. Dokumenty odbioru częściowego/ końcowego  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

2.8.5. Odbiór ostateczny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma 
pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.  
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2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wyłączono z zakresu opracowania.  

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

2.10.1. Polskie Normy  

 PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.  

 PN-B-30000 Cement portlandzki.  

 PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  

 PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący.  

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

 PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  

 PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości.  

 PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.  

 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.  

 PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  

 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.  

 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.  

 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnościalkalicznej.  

 PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości.  

 PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton.  

 PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

 PN-63/B-06261 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-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.  

 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

 BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.  

2.10.2. Pozostałe dokumenty  

 Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  

 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom i  

 ,,Budownictwo ogólne”.  

 „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997  
 

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. 



3. CPV 45262310-7 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH  

3.1. WSTĘP  

3.1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 
robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 
budowlanej.  

3.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych. 

3.1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania: zbrojenia konstrukcji żelbetowych  

3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

3.2. MATERIAŁY  

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 
"Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób.  

3.2.1. Zastosowane materiały  

3.2.2. Asortyment stali zbrojeniowej.  

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem 
niniejszego kontraktu stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych:  

 Klasa A-0 – stal okrągła, gładka St0S,  

 Klasa A-II – stal okrągła żebrowana 18G2,  

 Klasa A-III – stal okrągła, żebrowana 34GS, 

 Klasa A-IIIN - żebrowana dwuskośnie z dodatkowym żebrem wzdłużnym, RB500 W. 

3.2.3. Własności stali zbrojeniowej.  

Gatunek St0S:  

 wytrzymałość charakterystyczna 220 MPa  

 wytrzymałość obliczeniowa 190 MPa  

Gatunek 18G2:  

 wytrzymałość charakterystyczna 355 MPa  

 wytrzymałość obliczeniowa 310 MPa  
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Gatunek 34GS:  

 wytrzymałość charakterystyczna 410 MPa  

 wytrzymałość obliczeniowa 350 MPa  

Gatunek RB500W:  

 wytrzymałość charakterystyczna 500 MPa  

 wytrzymałość obliczeniowa 420 MPa  

3.2.4. Wymagania przy odbiorze.  

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być 
podane: 

 nazwa wytwórcy,  

 oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,  

 nr wytopu lub nr partii,  

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy wytopowej,  

 masa partii,  

 rodzaj próbki cieplnej.  

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(po dwie dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące dane:  

 znak wytwórcy,  

 średnica nominalna,  

 znak stali,  

 nr wytopu lub nr partii,  

 znak obróbki cieplnej.  

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną.  

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:  

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  

 sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,  

 sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215,  

 sprawdzenie masy wg PN-H-93215.  

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 
pobrać z różnych miejsc kręgu.  

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny.  

3.2.5. Drut montażowy.  

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 
wiązałkowego, jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych.  

3.2.6. Podkładki dystansowe.  

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy 
i tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  

3.3. SPRZĘT  

3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne"  

3.3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  
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Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.  

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi.  

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  

3.4. TRANSPORT  

3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"  

3.4.2. Transport i składowanie  

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów 
i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia.  

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

3.5. WYKONYWANIE ROBÓT 

3.5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne"  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.  

3.5.2. Przygotowanie zbrojenia.  

3.5.3. Czyszczenie prętów.  

 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 
i błota.  

 Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  

 Stal narażoną 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 należ sprawdzić wymiary przekrojów poprzecznych prętów.  

 Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody.  

 Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.  

 Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 
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3.5.4. Prostowanie prętów.  

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  

3.5.5. Cięcie prętów zbrojeniowych.  

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym.  

3.5.6. Odgięcia prętów.  

Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie.  

3.5.7. Montaż zbrojenia. 

3.5.8. Wymagania ogólne.  

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-IIIN. Układ zbrojenia w konstrukcji musi 
umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
w konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy.  

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz 
zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera.  

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.  

3.5.9. Montowanie zbrojenia.  

Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).  

 zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów,  

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi,  

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi,  

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną,  

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi,  

 połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w kształt teowy,  

 spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze stali 
walcowanej dwoma spawami bocznymi,  

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stałą czterema spoinami bocznymi.  

Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, 
miękkim.  

3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

3.6.1. Zasady ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  
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3.6.2. Kontrola jakości  

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje 
wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia podano poniżej:  

Określenie wymiaru Wartość odchyłki  

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych w długości elementu  

- przy wymiarze do 1 m:  

- przy wymiarze powyżej 1 m:  

w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i  

strzemion  

- przy średnicy d . 20 mm:  

- przy średnicy d > 20 mm:  

w położeniu odgięć prętów:  

w grubości warstwy otulającej:  

w położeniu połączeń (styków) prętów:  

 ±5 mm 

 ±10 mm 

 ±10 mm 

 ±0,5 d 

 ±2 d 

 +10 mm, - 0 mm 

 ±25 mm 

3.7. OBMIAR ROBÓT  

3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

3.7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  

3.8. ODBIÓR ROBÓT  

3.8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  

 odbiór częściowy i końcowy robót  

 odbiór ostateczny  

3.8.2. Odbiór częściowy/ końcowy robót  

3.8.3. Zasady odbioru częściowego/końcowego robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

3.8.4. Dokumenty odbioru częściowego/ końcowego  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

3.8.5. Odbiór ostateczny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  

 zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej,  
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 zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  

 rozstawu strzemion,  

 prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów,  

 prawidłowości osadzenia kotew,  

 zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.  

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma 
pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.  

3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wyłączono z zakresu opracowania.  

3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

3.10.1. Polskie Normy  

 PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.  

 PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

 PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  

 PN-H-04310 Próba statyczna rozciągania metali.  

 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

3.10.2. Pozostałe dokumenty  

 Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  

 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom i  

 ,,Budownictwo ogólne”.  

 „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997  
 

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. 



4. CPV 45262522-6 ROBOTY MUROWE 

4.1. Wstęp 

4.1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 
robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 
budowlanej.  

4.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych. 

4.1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania: robót murowych  

4.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

4.2. Materiały  

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 
"Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób.  

4.2.1. Zastosowane materiały  

Bloczki silikatowe o wymiarach i odmianie określonych w projekcie budowlanym  

Wymiary – wg Normy BN-90/7645-01  

Bloczki [mm] – wymiary określone w projekcie budowlanym oraz w specyfikacji wybranego 
producenta, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów [mm] – wg Normy BN-90/6745-01  

Długość < ± 1,5  

Wysokość < ± 1,0  

Szerokość < ± 1,5  

Grubość elementu nadprożowego < ± 1,5  

 

Wytrzymałość bloczków silikatowych nie mniejsza od 20MPa.  

 

Właściwości techniczne  

 Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – wg instrukcji ITB nr 234/95  

 Gęstość objętościowa w stanie suchym – wg Normy BN-89/B-06258  

 Średnia wytrzymałość na ściskanie R [MPa] – wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 (nadproża)  
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 Blokowa wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy BN-90/6745-01  

 Zmiany wymiarów – skurcz – wg Normy BN-89/B-06258  

 Wilgotność sorpcyjna w warunkach t = 23 oC, o = 80% [% masy] – wg Normy BN-89/B- 06258 - < 4  

 Wilgotność ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 8  

 Wilgotność „wysyłkowa” [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 30  

 Gęstość objętościowa w stanie wilgotności „wysyłkowej” [ kg/m3 ] – 700 (bloczki), 650 (nadproża)  

 Współczynnik przenikania pary wodnej 10 –4 [g/(m·h·hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproża)  

 Deklarowana przewodność cieplna [W/(m·K)] – wg ISO 8301:1991, ISO 8302:1991, ISO 10456:1997-<0,16 
(bloczki), < 0,13 (nadproża)  

 Mrozoodporność – po 15 cyklach zamrażania i odmrażania – wg Normy BN-89/B-06258  

 Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproża)  

 Spadek wytrzymałości na ściskanie - < 15  

 Cechowanie – na każdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny być cechowane przez 
naniesienie plamy pasa w kolorach – niebieski – sprawdzenie przez oględziny. 

 

Zaprawy murarskie  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 
Zaprawa powinna być zużyta:  

a)zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny,  

b)zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny.  

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalny.  

Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630.  

Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek 
w zależności od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.  

 (1)Cement  

Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg 
normy PN-B-19701.  

 (2)Wapno hydratyzowane  

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) 
odpowiada normie PN-B-30302. w celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest 
zarobić wapno na 24 do 36 godzin przed jego użyciem.  

 (3)Kruszywo  

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie 
naturalnej i muszą odpowiadać normie PN-B-06711.  

 (4)Woda  

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 (5)Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych", a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje 
różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2.  

 Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 



CPV 45262522-6 Roboty murowe / SPRZĘT 

Strona 39 z 50 

 

4.3. SPRZĘT  

4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" 

4.3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

4.4. TRANSPORT 

4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"  

4.4.2. Transport i składowanie  

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów 
i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. Transport cegieł odbywa się na paletach w pakietach 
zabezpieczonych folią. Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki 
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.  

Bloczki dostarczone są na plac budowy w pakietach opiętych taśmą lub opakowanych folią 
na paletach. Jeżeli zachodzi konieczność rozcięcia pakietu to rozkładanie wyrobów na środkach 
transportu powinno odbywać się delikatnie, aby nie uszkodzić naroży oraz powierzchni wyrobów.  

Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać:  

 znak firmowy producenta,  

 nazwę i adres producenta ,  

 nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów,  

 datę produkcji i nr partii produkcyjnej,  

 symbol Aprobaty Technicznej ITB,  

 masą poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy)  

Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. 
W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków.  

4.4.3. Magazynowanie  

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 
przechowywania materiałów. Sucha mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniami worków.  

4.5. WYKONYWANIE ROBÓT  

4.5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne"  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane.  

4.5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych  

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót.  

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań 
ścian fundamentowych.  

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 m. dla murów z bloczków i pustaków. 
Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Każda ściana powinna być 
wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy.  

Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, 
a dla ścian z bloczków betonu komórkowego 50 cm nad terenem.  

Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem stosowania 
środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określonych 
w odpowiednich przepisach.  

W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.  

4.5.3. Wymagania szczegółowe przy wykonywaniu robót murowych  

Mury z bloczków  

Ułożenie pierwszej warstwy bloczków ma zasadniczy wpływ na prawidłowość wykonania 
całego budynku. Pierwszą warstwę bloczków murujemy na zaprawie cementowo-wapiennej 
w stosunku 3:1 w taki sposób, by bloczki zachowały stabilność.  

Prawidłowość ułożenia bloczków w narożach budynku oraz wzdłuż ścian należy sprawdzić za 
pomocą poziomicy oraz rozpiętych linek murarskich. Nierówności ułożenia poszczególnych bloczków 
należy korygować przy pomocy młotka gumowego. Aby budowa była prowadzona zgodnie ze sztuką 
budowlaną, ekipa budowlana musi być dobrze przygotowana i posiadać odpowiednie akcesoria. 
Wierzchnią płaszczyznę warstwy bloczków należy wyrównać specjalną pacą wyrównawczą, a 
następnie dokładnie oczyścić szczotką z wszelkich drobin i pozostałości po szlifowaniu. Klejowa 
Zaprawa Murarska do Cienkich Spoin dostarczana jest do każdej zakupionej palety bloczków 
profilowanych na pióro i wpust.  

Na oczyszczoną powierzchnię nanosi się warstwę zaprawy klejowej o grubości 1 - 3 mm. 
Równomierne ułożenie zaprawy ułatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zębatej krawędzi 
(wielkość zębów 4 - 5 mm). Powierzchni bloczków nie należy zwilżać wodą.  

Klejową Zaprawę Murarską można nałożyć na odległości kilku metrów. Jednak w zależności 
od pogody należy odpowiednio nakładać dłuższą lub krótszą warstwę cienkiej spoiny.  

Przy murowaniu ścian z bloczków "na pióro i wpust", zaprawę klejową rozprowadza się tylko 
na poziomych spoinach, spoiny pionowe pozostają nie klejone. Chyba, że w projekcie konstrukcji 
podano inaczej. Układany bloczek należy starannie dosunąć do wyżłobionej ścianki bloczka 
poprzedniego i docisnąć do spoiny poziomej, ostukując go gumowym młotkiem.  

Jeżeli występują przypadki przycinania bloczków, a powierzchnie są gładkie, wtedy należy 
położyć na nie Klejową Zaprawę Murarską  

Na murowanych ścianach z bloczków o gładkich ściankach, zaprawę klejową rozprowadza się 
także na pionowych spoinach. Układany bloczek należy docisnąć do spoiny poziomej i pionowej, 
ostukując go gumowym młotkiem.  

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru  

Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między 
płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem.  
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020 
Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów 
o grubości 1/2 lub 1 cegły - tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana do sznura lub 
szablonu.  

Powierzchnie przewodów wentylacyjnych i spalinowych powinny być gładkie, łącznie ze 
spoinami i bez występów lub wklęśnięć. Cegły tworzące powierzchnie przewodów (szczególnie cegły 
ułamkowe) powinny być ułożone gładkimi częściami do przewodów. 

Osadzenie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach  

Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżu 
niewielkie bruzdy, następnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek środka 
pomieszczenia, a następnie osadzić podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka 
wapiennego. w przypadku podokienników o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze 
na zaprawie cementowej marki stalowe w odstępach co najmniej 10 cm. Osadzenie kratek 
wentylacyjnych, drzwiczek itp. w uprzednio pozostawionych otworach należy wykonywać 
na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.  

4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

4.6.1. Zasady ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

4.6.2. Kontrola, pomiary i badania  

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną  

Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie:  

· Kształtu i wymiarów  

· Uszkodzeń  

· Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej  

· Średniej wytrzymałości na ściskanie  

· Cechowanie  

Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru 
partii wyrobów. 

4.6.3. Cegła budowlana, pustaki, nadproża  

Dostarczone na budowę materiały muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz 
być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Odbioru dokonuje się komisyjnie.  

Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym 
w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

4.6.4. Tolerancja wymiarów  

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu 
i przyrządów pomiarowych z dokładnością do 1 mm.  

Kształt – wg Normy BN-90/66745-01  

Dopuszczalne wady kształtu:  

 odchylania od kąta prostego sąsiednich powierzchni (nieprostopadłościenność)[mm]- <1  

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny [mm]- <1  

 dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01  

 uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie więcej niż 1 szt. o powierzchni <1000 mm2  

 uszkodzenia krawędzi-nie więcej niż 1 szt. o szer. <20 mm i dł. rysy, pęknięcia technologiczne nie więcej niż 
1 szt. o rozwartości <0,5 mm i dł. < 1000 mm2  
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 ogólne uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej < 6,5 % ilości elementów w palecie.  

4.7. OBMIAR ROBÓT  

4.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

4.7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  

4.8. ODBIÓR ROBÓT  

4.8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  

odbiór częściowy i końcowy robót odbiór ostateczny  

4.8.2. Odbiór materiałów.  

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie 
od parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża.  

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi 
zasadami wiązania w zakresie robót murowych kontroli jakości podlega:  

1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową.  

2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań).  

3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy.  

4) Odbiór robót murowych. 

 sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi,  

 odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolarki.  

5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020  

 w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm  

 w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm  

 w grubości murów o grubości 1/4c, 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły  

 w grubości murów ponad 1c pełnych +/-10mm  

 w grubości murów ponad 1c szczelinowych +/-20mm 

 wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość  

 wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość  

 grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm  

 grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm  

 zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny:  

 dla murów spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla całej ściany  

 dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla całej ściany  

 odchylenie krawędzi od linii prostej:  

 dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m.  

 dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m.  

 odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego:  

 dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku  

 dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku  

 odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy:  

 dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/długość budynku  

 dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m.,30mm/długość budynku  
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 odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem:  

 dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/długość budynku  

 dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku  

 odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu:  

 dla murów spoinowanych: 3mm  

 dla murów nie spoinowanych: 6mm  

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma 
pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.  

4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wyłączono z zakresu opracowania.  

4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

4.10.1. Polskie Normy  

 PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych”  

 PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”.  

 PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”  

 PN-B-01300 „Cementy. Terminy i określenia.”  

 PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.”  

 PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.”  

 PN-B-04350 „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.”  

 PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych 
i wytrzymałościowych.”  

 PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Zmiany 1 Bl5-6/89 
poz. 42.  

 PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe w cegły i innych elementów drobnowymiarowych ze zbrojeniem 
stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie Zast. częśc. przez PN-87/B-03002 w zakresie konstrukcji 
murowych zbrojnych poprzecznie.  

 PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

4.10.2. Pozostałe dokumenty  

 Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  

 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom i  

 ,,Budownictwo ogólne”.  

 „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
 
 
 

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. 

 



5. CPV 45261100-5 - KONSTRUKCJE DREWNIANE 

5.1. WSTĘP  

5.1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania konstrukcji drewnianych dachu. 

5.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych. 

5.1.3. Zakres robót objętych ST  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 

Wykonanie lub zamówienie elementów oraz połączeń konstrukcji więźby dachowej:  

 krokwi 135x140mm - drewno klasy C27 

 słupków 135x135mm - drewno klasy C27 

 murłat 140x140mm - drewno klasy C27 

 płatwi 120x170mm - drewno klasy C27 

 kleszczy 40x140mm - drewno klasy C27 

Montaż elementów na placu budowy. 

 

5.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

5.2. MATERIAŁY  

Drewno iglaste: sosnowe – klasy C27. 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – 
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Drewno stosowane do wykonania w/w konstrukcji powinno być 
zabezpieczone ognioochronnie do uzyskania klasy odporności ogniowej R30 (np. preparatami FOBOS 
M-2, OBNIOCHRON). 

5.2.1. Podstawowe wymiary 

DŁUGOŚĆ ELEMENTÓW: do 40 m, ograniczenie długości ze względu na transport, max 
długość do bezpiecznego przewozu przez Polskę: 40 m. 

WYSOKOŚĆ ELEMENTÓW: od 10 do 224 cm, Przekrój należy dobierać uwzględniając 
wysokość deski: Dla belek prostych wymiar powinien być pochodną 40 mm, minimalnie 3 warstwy: 
12 cm, 

SZEROKOŚĆ ELEMENTÓW: 10 - 40 cm 

WYSOKOŚĆ TARCICY: najwyższe lamele (deski) użyte w procesie klejenia nie mogą 
przekroczyć wysokości 45 mm. TARCICA, leśn. materiał drzewny otrzymywany przez przecieranie 
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(piłowanie) drewna okrągłego (kłód tartacznych) równolegle do jego osi podłużnej. Tarcicę iglastą nie 
obrzynaną dzieli się na deski (szerokość co najmniej dwukrotnie większa od grubości, dl. ponad 0,5 
m) i bale (szerokość w przybliżeniu równa dwukrotnej grubości, dł. ponad 1 m) 

SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA: do 3,5 m, powyżej - konieczność zaplanowania trasy. 

PROMIENIE KRZYWIZNY: dla lameli 40 mm - powyżej 800 cm, przy mniejszym promieniu 
stosuje się niższe wysokości lameli, co zwiększa koszty. Przy projektowaniu dźwigarów można 
stosować wyginanie dwupłaszczyznowe, łączyć różne promienie lub wyginać tylko części dźwigarów. 

5.2.2. Odchyłki wymiarowe 

Odchyłki wymiarów: 

Żaden wymiar skorygowany nie może się różnić od wymiaru docelowego o więcej niż: 

 Szerokość przekroju poprzecznego: +/- 2 mm 

 Wysokość przekroju poprzecznego: h < 400 mm: +4/-2 mm h > 400 mm: +l/-0,5 % 

 długość prostej dla elementów: o długości i < 2 m: +/- 2 mm; o długości 2 - 20 m: +/- 0,1%; o długości i > 20 
m: +/- 20 mm 

 kąty przekroju poprze, nie powinny mieć odchyłki od kąta prostego większej niż 1:50 

 

POMIARY: pomiar należy wykonać w punkcie nie bliższym niż 1 m od któregokolwiek z czół 
lub w środku sztuki, jeżeli jej długość jest mniejsza niż 2 m. Współczynnik odkształcenia 
wilgotnościowego K dla 1% różnicy wilgotności: 

 W poprzek włókien: k= 0, 0025 

 Wzdłuż włókien: k= 0, 0001 (dla drzew iglastych dla zakresu wilgotności 6% do 25%) 

5.2.3. Łączniki 

Łączniki stalowe ocynkowane, śruby, nakrętki do śrub, wkręty do drewna i gwoździe powinny 
odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. Gwoździe zwykłe i gwoździe karbowane BMF, 

Zakotwienie murłat w wieńcu: kotwy M10x1130 

5.2.4. Preparaty do nasycania drewna i materiałów drewnopodobnych 

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. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Projektantowi wykaz środków użytych przez 
wytwórnię do impregnacji konstrukcji w zakresie a, b, c. 

5.3. SPRZĘT  

5.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu wynikającego 
z rodzaju prowadzonych robót i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 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 Inżyniera. 
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Montaż konstrukcji powinien być wykonany z zastosowaniem środków i sprzętu 
zapewniających stateczność konstrukcji w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej 
sztywności i nośności po ukończeniu robót. 

5.3.3. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

5.4. TRANSPORT  

5.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.4.2. Transport materiałów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. Transport elementów do 30 m i szerokości transportowej do 3,5 nie stanowi 
problemu. Gdy te wielkości zostają przekroczone mamy do czynienia z transportem specjalnym. 

Trzeba precyzyjnie zaplanować trasę, a bezpośrednio przed przejazdem usunąć wszystkie 
przeszkody związane z wjazdem i miejscem składowania w obrębie placu budowy. 

Z powodu dużych wymiarów i stosunkowo smukłej formy elementów należy podczas 
transportu, składowania i montażu szczególną uwagę zwrócić na ich prawidłowe ułożenie, 
zabezpieczenie pionowej stateczności (przed wywróceniem się elementów) oraz stężanie. Elementy, 
które dostarczono w ciasnym opakowaniu folią należy zaraz po dostawie rozfoliować i nakryć folią 
budowlaną lub plandeką tak by zabezpieczała przed opadami atmosferycznymi a jednocześnie 
zapewniała wentylację drewna (folia powinna luźno zwisać po bokach i od czoła, aż do dolnej 
krawędzi zabezpieczanego elementu). Jeśli elementy nie zostały zabezpieczone folią lub plandeką 
wówczas należy je przed zamontowaniem oczyścić np. papierem ściernym, usuwając zabrudzenia 
i/lub wierzchnią warstwę podniesionych od wilgoci włókien drewna. 

Dodatkowo przy przenoszeniu ciężkich elementów np. powyżej 500 kg zawiesia należy 
zakładać dodatkowo na przekładki z desek, aby uniknąć odcisków na krawędziach belek z drewna. 
Podczas montażu należy poprzez fachowe wykonawstwo uniknąć mimośrodu, w przeciwnym razie 
należy liczyć się z tym, że pojawią się nie brane w obliczeniach statycznych pod uwagę dodatkowe 
wymagania co do statyki. 

5.4.3. Składowanie materiałów 

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. 
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5.5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty należy 
prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.5.2. Montaż elementów i wymagania 

Konstrukcja drewniana z klasy C27 złożona z elementów: 

- krokwie 

- słupki 

- murłaty 

- płatwie 

- kleszcze 

 

Szczegółowy wykaz elementów konstrukcyjnych na rysunkach projektu wykonawczego 
konstrukcji z drewna.  

Jeśli wystąpią zabrudzenia na surowym lub impregnowanym środkiem wodnym drewnie 
można je usunąć, jednak nie obędzie się bez lekko jaśniejszych śladów pozostałych po wyczyszczeniu 
takich brudnych miejsc. Drobne zabrudzenia czy też odciśnięcia mechaniczne są nieuniknione a 
zatem dopuszczalne. 

Pokrycie dachu należy wykonać krótko po zmontowaniu konstrukcji z drewna, dzięki czemu 
unika się nadmiernego przyjmowania przez konstrukcję wilgoci. 

Elementy drewniane, które zaraz po zmontowaniu całej konstrukcji nie są kryte pokryciem 
dachowym należy zabezpieczyć folią budowlaną lub plandeką tak by zabezpieczała prze d opadami 
atmosferycznymi a jednocześnie zapewniała wentylację drewna (folia powinna luźno zwisać po 
bokach i od czoła aż do dolnej krawędzi zabezpieczanego elementu) 

Dodatkowo przy przenoszeniu ciężkich elementów np. powyżej 500 kg zawiesia należy 
zakładać dodatkowo na przekładki z desek, aby uniknąć odcisków na krawędziach belek z drewna. 

Podczas montażu należy poprzez fachowe wykonawstwa uniknąć mimośrodu, w przeciwnym 
razie należy liczyć się z tym, że pojawią się nie brane w obliczeniach statycznych pod uwagę 
dodatkowe wymagania co do statyki. 

Wykonanie przy montażu dodatkowych otworów czy nacięć jest dozwolone tylko i wyłącznie 
po ustaleniach i uzyskaniu zgody odpowiedzialnego za konstrukcję projektanta. 

5.5.3. Początki użytkowania 

W budynkach ogrzewanych do „rozruchu" konstrukcji należy podejść świadomie: zalecane 
jest powolne zwiększanie temperatury wewnątrz budynku z konstrukcją z drewna, dzięki czemu 
wilgotność drewna konstrukcyjnego stopniowo wyrówna się z wilgotnością powietrza. 

5.5.4. Konserwacja 

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. 

Impregnację elementów konstrukcyjnych wykona Wytwórnia na zlecenie Wykonawcy i pod 
nadzorem Inspektora Nadzoru. Przed powtórnym malowaniem impregnatem należy ustalić, jaki jest 
skład zastosowanego pierwotnie w Wytwórni środka impregnującego, tak aby skład nowo 
nakładanego impregnatu nie wywołał niepożądanych skutków. 
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Powtórna impregnacja będzie najwcześniej wymagana na elementach z drewna, które są 
bezpośrednio wystawione na działanie czynników atmosferycznych. Podczas malowania 
impregnatem należy zwrócić uwagę na to, by środek dotarł do wewnątrz istniejących już szczelin lub 
pęknięć. 

5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.6.1. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
Akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi 
potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy. Roboty podlegają odbiorowi 

5.7. OBMIAR ROBÓT 

5.7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

5.7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 ilość m3 - murłaty, deski, kontrłaty, krokwie oraz pozostałe elementy konstr. dachu 

 m2 – izolacje i folia paroizolacyjna, poszycie dachu 

 kg lub szt. śruby, łączniki, podkładki itp. 

5.8. ODBIORY ROBÓT 

5.8.1. Ogólne warunki odbioru robót 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
pkt 8. 

W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji 
drewnianych może być przeprowadzony częściowo w trakcie wykonywania robót (odbiór 
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczna. 
do odbioru robót powinna być przedłożona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. 

Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości: 

 wbudowanych materiałów, 

 wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

 gotowej konstrukcji. 

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji 
drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. 

Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli, stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm. 

Badanie elementów przed zmontowaniem powinno obejmować: 

- sprawdzenie wykonania połączeń, 

- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 
elementów konstrukcji za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalowa z podziałka milimetrową 
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i stwierdzenie jej zgodności z dokumentacja techniczną oraz wymaganiami podanymi w niniejszej 
SST. 

5.8.2. Odbiór końcowy 

Odbiorem końcowym powinny być objęte roboty ciesielskie całkowicie zakończone. 

Do odbioru końcowego wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 

- dokumentacje techniczna obiektu, 

- protokół odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzający prawidłowość wykonania 

robót poprzedzających roboty ciesielskie, 

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów , 

- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonani robót, 

- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzór techniczny. 

Badania konstrukcji przy odbiorze końcowym. Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji 
ciesielskich polega na sprawdzeniu: 

- zgodności konstrukcji z dokumentacja techniczną i wymaganiami warunków 

technicznych, 

- prawidłowości kształtów i wymiarów głównych konstrukcji, 

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

- prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, 

- dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 

Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, należy uznać 
wykonanie robót ciesielskich za właściwe. 

W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót 
ciesielskich, albo tylko ich cześć za wykonanie niewłaściwe. 

W razie uznania całości lub części robót ciesielskich za niewłaściwe należy ustalić czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i wymagań warunków technicznych zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Konstrukcje ciesielskie zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do odbioru. 

Konstrukcje nie spełniające wymagań opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za 
pewne konstrukcyjnie i umożliwiające użytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, mogą być 
przyjęte po obniżeniu kosztorysowej wartości robót o wielkość ustalona komisyjnie dla danego 
przypadku. 

5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wyłączono z zakresu opracowania.  

5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

5.10.1. Polskie Normy  

 PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 

 PN-B-03150:200/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 
tracicy. 

 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

 PN-ISO 8991:1996 System oznaczania części łączonych 
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5.10.2. Pozostałe dokumenty  

 Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  

 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I ,,Budownictwo 
ogólne”.  

 „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997  
 

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. 


