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ST.00.

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez
Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST
określa wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
wykonywanych w ramach realizacji Budynku zakładu opiekuńczo-leczniczego i rehabilitacji w Owińskach.
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami
Umowy przeważające znaczenie będą miały warunki określone w Umowie.

1.2.

Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu
i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez Biuro Projektów i
opisuje zasady rozwiązań techniczno - materiałowych określonych w projekcie wykonawczym.
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub rozwiązań innych niż określono w projekcie
wykonawczym, nie unieważnia Specyfikacji.
Wykonawca zobowiązany jest opracować plan BIOZ, szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację
świadectw jakości, atestów, certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzętu,
maszyn i środków transportu, wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących
roboty, zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót,
kierowania robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak również informacje dotyczące
aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP.
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.3.

Zakres robót objętych ST
Wymagania ogólne należy stosować łącznie z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

UWAGA !!!
ILOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA OKREŚLONE ZOSTAŁY W
ODRĘBNYCH OPRACOWANIACH DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANś POD NAZWĄ ,,PRZEDMIARY
ROBÓT”
1.4.

Określenia podstawowe i skróty

Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco:
Aprobata Techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego
stosowania
Długość obiektu – odległość między zewnętrznymi krawędziami budowli lub budynku.
Droga – wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz pieszych wraz z wszelkimi
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

3

Budowa wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu.
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorów robót, przekazywania poleceń i inne technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, projektantem i
wykonawcą.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nośna (przęsło) – część obiektu oparta na podporach, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia
obciążenia stałego lub ruchomego.
Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i
Specyfikacjami Technicznymi.
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-użytkową
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji.
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja istniejącej.
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie prowadzenia zadania budowlanego.
Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia.
Szerokość całkowita obiektu – odległość między krawędziami zewnętrznymi konstrukcji obiektu mierzona w
linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcji ustroju niosącego.
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli
lub jej elementu.
Skróty użyte w ST i Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie:
PN

-

Polska Norma

BN

-

Branżowa Norma

PZJ

-

Program Zapewnienia Jakości – opracowany przez Wykonawcę
i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zagwarantowania wykonania robót zgodnie z wymaganiami ISO.

KB

-

program

Katalog Budownictwa
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1.5.

Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające
Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego i dokumentacji
uzupełniającej do wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą stanowić uzupełnienie do
rysunków i materiałów przekazanych podczas czynności przetargu i będą zawierały szczegóły architektoniczne i
konstrukcyjne dla każdego obiektu.

1.6.

Szczegóły o znaczeniu informacyjnym
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez Zamawiającego na
temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi
wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za
konsekwencje wynikające z takiej oceny.

1.7.

Dokumentacja robocza
Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania
robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona
dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania robót.
Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostaną włączone do cen jednostkowych
robót.
Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.8.

Przekazanie placu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w
umowie.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy wykonać roboty wstępne, które obejmują:
 zabezpieczenie terenu
 zamocowania tablicy informacyjnej,
 urządzenie składowisk na materiały budowlane, zainstalowanie maszyn i urządzeń budowlanych ,
 zoorganizowanie tymczasowego zaplecza dla celów produkcyjnych, gospodarczych i magazynów.
Wszyscy pracujący na budowie, łącznie z świadczącymi usługi operatorami sprzętu i transportu, winni być
zatrudnieni na warunkach umowy o pracę, bądź na podstawie umów cywilno prawnych, przeszkoleni przed
podjęciem pracy w zakresie bhp dla danego stanowiska pracy, wyposażeni w kompletną odzież roboczą z
identyfikatorem firmy zatrudniającej, oraz sprzęt ochrony osobistej.
Wszystkie roboty i przez cały czas ich wykonywania winny być prowadzone zgodnie z przepisami i wymaganiami
BHP, pod stałym bezpośrednim nadzorem stanowisk pracy przez inżyniera budowy. Prowadzenie robót bez
stałego, bezpośredniego nadzoru Wykonawcy jest zabronione. W czasie przygotowawczym do budowy należy
wykonać również następujące czynności:
a) Przygotowanie organizacji robót budowlanych i zaplecza budowy z przekazaniem Zamawiającemu do
zatwierdzenia
b) Sprawdzenie terenu przyszłej budowy pod względem bezpieczeństwa
c) Zabezpieczenie interesów osób trzecich
d) Zabezpieczenie ochrony środowiska
e) Zabezpieczenie chodników i jezdni na styku placu budowy
f) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót
1.2.4
Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie materiały i elementów wyposażenia użytych do realizacji
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd placu
budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi protokół określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło
podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody.

1.9.

Tablice informacyjne
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Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

Rodz.3

1.10. Bezpieczeństwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich
zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo
ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót.
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o
prowadzonych robotach budowlanych.
1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz.2 Zarządzenia
Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika
Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim.
1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi
konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca
wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia
roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego
porozumienia.
1.13. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami urządzeń
podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do wszystkich programów prowadzenia robót.
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi odnośne
władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest
za powstałe w ten sposób koszty.
1.14. Ochrona środowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas
trwania robót, a w tym między innymi za:
I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przez widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z
którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska.
II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami
przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów odwodnienia. Dotyczy to
również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót.
III. Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające emisję hałasu
oraz odpowiadać odpowiednim normom.
IV. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby stwarzać
niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami
dostawcy.
V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci za wszystkich miejsc na placu
budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać
przepisów odnośnych władz.
VI. Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpieczeństwa
pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń odnośnych władz w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.
VII. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno na
palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać wszelkie rodzaje odpadów
wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, i przetransportować je na wysypisko śmieci.
Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
VIII. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00.
1.15. Obciążenie na oś dla transportu kołowego
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Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie przekroczy
obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.
Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni. Wykonawca zapewni, że
sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowlanego na
obiektach i przepustach.
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną zlikwidowane przez
Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich.
1.16. Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych.
1.17. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom odpowiednie
biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem
(oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp.) ponosi Wykonawca.
1.18. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem budowlanym.
Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki.
Szczegóły, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
2. MATERIAŁY

STOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku O WYROBACH BUDOWLANYCH (Dz. U. 92 poz. 881)
Wyrób budowlany – rzecz ruchoma, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały
w obiekcie budowlanym. Może być wprowadzony do obrotu, jeśli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu
robót budowlanych, czego oznaczeniem jest:
 Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi. Prawa do oznaczania znakiem CE udzielają notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności.
 Umieszczenie przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa (obwieszczenie ministra właściwego do spraw budownictwa zamieszczone w
Monitorze Polskim). Dla tych wyrobów producent winien wydać deklarację zgodności z uznanymi
regułami sztuki budowlanej.
 Oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że producent mający siedzibę w Polsce dokonał oceny
zgodności wyrobu z Polską Normą bądź Aprobatą Techniczną i wydał na swoją odpowiedzialność
deklarację zgodności. W przypadku wyrobów wytwarzanych tradycyjnie na określonym terenie przy
użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce a przeznaczonych do lokalnego stosowania - na
podstawie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwanych „regionalnym wyrobem
budowlanym” - oznakowanie znakiem budowlanym następuje na skutek oświadczenia producenta o
wytworzeniu wyrobu zgodnie z tymi metodami i przydatności do stosowania.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu bądź z nim uzgodnionej, dla których producent
wydał oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami.
Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać:
 Opis rozwiązania konstrukcyjnego
 Charakterystykę materiałową
 Informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
 Warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym
 W miarę potrzeb – instrukcję obsługi i eksploatacji

7

Budowa wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Oświadczenie producenta powinno zawierać:
 Nazwę i adres wydającego oświadczenie
 Nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia
 Identyfikację dokumentacji technicznej
 Stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokum. techn. i przepisami
 Adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób ma być zastosowany
 Miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.
Nazwy własne i handlowe
Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne producentów, nazwy handlowe i typy materiałów i wyrobów
należy rozumieć jako dane pomocnicze dla określenia właściwości użytkowych danego wyrobu w celu określenia
jego odpowiednika. Wykonawca powinien w ofercie określić, jakie materiały o właściwościach użytkowych takich
samych bądź wyższych jak opisane w niniejszym opracowaniu zamierza użyć do wykonania zamówienia, podając
ich rodzaj, typ, cechy charakterystyczne i uzasadnienie zamiany.
2.1.

Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe






2.2.

Kontrola materiałów




2.3.

Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego
wybranych i zbadanych.
Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy czym
materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.
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. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich
zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać
kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST powinny
zostać odrzucone.
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w
Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem przetargu.
Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i
Aprobatami Technicznymi.

Przechowywanie materiałów








Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do
robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być
powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób
umożliwiającykontrole materiałów.
Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy
Wykonawcy.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych opłat ze strony
Zamawiającego.
Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z jednego
źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na uprzednio
uzgodnionych składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem Wykonawcy.
Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia
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składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej wyżej podanych
ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach zapewniających
swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo należy składować oddzielnie wg
przewidzianych w recepturach asortymentów i frakcji, oraz w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie
się sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie
dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania.
2.4.

Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów


Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Nadmiar gruntu lub
grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu należącego do Zamawiającego, materiały w
nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiający może przejąć nieodpłatnie
ten nadmiar materiałów, bez jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów poniesionych przez
Wykonawcę.
Zamawiający może także zobowiązać Wykonawcę do usunięcia nadmiaru materiałów i doprowadzenia
terenu do zadowalającego stanu.



2.5.

Materiały z rozbiórek
Następujące materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego:
- krawężniki
- płyty drogowe, kostka brukowa
-elementy ogrodzenia

3. SPRZĘT

Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i utrzyma je w
stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem (żuraw na torze, pompa do betonu
na samochodzie, środki transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie).
Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca zapewni
odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie awarii.
Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Skrzynia ładunkowa musi być
opuszczona podczas ruchu ciężarówek.
Wykonawca będzie posługiwał się sprzętem zapewniającym wypełnienie zobowiązań terminowych
Harmonogramu stanowiącego część STWiOR.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych.
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW
a)
b)
c)

Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i
przydatności do robót.
Liczba środków transportu ich parametry techniczne będą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Zasady organizacji robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we własnym
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz projektem
organizacji robót .
Uwagi ogólne
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5.2.



Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z
instrukcją
Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy
zabezpieczyć przed dostępem wody.



Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają uprawnienia budowlane
do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są członkami Izby
Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia bhp.



Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej
oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.



Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu egzemplarz Projektu, wykaz
materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy
oraz pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, jak również plan BIOZ.



Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Zakres robót i wymagania
Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą umowy na realizację budynków Budynku zakładu opiekuńczo- leczniczego
i rehabilitacji w Owińskach
Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia robót są określone w szczegółowych specyfikacjach
technicznych.

5.3.

Prowadzenie robót
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji szczegółowego
Harmonogramu Robót. Harmonogram ten winien m.in. uwzględniać następujące warunki:
- wzajemne skoordynowanie robót budowlanych, elektrycznych, robót drogowych, sanitarnych,
- konieczność zachowania ciągłości ruchu na okolicznych ciągach komunikacyjnych
- zapewnienie dostępu i bezpiecznego funkcjonowanie sąsiadujących posesji

5.4

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowie
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania zgodności z wspomnianymi
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia muszą być wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego
pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze
jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

5.5

Dokumentacja powykonawcza
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Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów,
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw
rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu.
5.6

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie
dostarczenia urządzenia lub systemu.
Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę
w ciągu 30 dni roboczych następujących po zawiadomieniu przez Zamawiającego o stwierdzonych brakach.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
 Strona tytułowa zawierająca:
tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
 Spis treści
 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy
 Gwarancje producenta
 Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
 Procedura rozruchu
 Właściwa regulacja
 Procedury testowania
 Zasady eksploatacji
 Instrukcja wyłączania z eksploatacji
 Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
 Środki ostrożności
 Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać wraz z kompletną instrukcją konserwacji
zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń.
 Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta
6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC
6.1.

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji, Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.

6.2.

Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
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ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3.

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

6.4.

Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5.

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. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i
ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto
je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.7.1. - 6.7.2., następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Obmiar robót zgodnie z dokumentacją umowną.

7.2.

Zasady określenia ilości robót




7.3.

Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą wykonywane w
poziomie, jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią inaczej.
Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie
dokumentacji projektowej.
Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable będą zmierzone równolegle do podstawy
lub fundamentu, ewentualnie ściany lub słupa obiektu.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.




Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do dziennika budowy.
W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu, obmiaru
dokonuje się:
w przypadku miesięcznego fakturowania
w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,
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w przypadku zmiany Wykonawcy robót

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Zasady ogólne

8.2.

Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy, łącznie z
okresem gwarancyjnym, lecz Inspektor nie wyda innego zatwierdzenia lub przyjęcia robót, oprócz Świadectwa
Wypełnienia Gwarancji.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.

Odbiór części robót
Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanych w sposób zadowalający inspektora.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania
robót,

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

Dziennik Budowy
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych
materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 1.6.
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

8.4.

Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W
wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót
nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor może powołać komisję odbioru złożoną
z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z
robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co
do odbioru podejmie sam Zamawiający.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze częściowym

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających

świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez
dostawców materiałów i urządzeń
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inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę geodezyjną
projekt powykonawczy
oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi
Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej

protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek

aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia

prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
8.5.

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym .
Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)".

8.6.

Dokumentacja dostarczana Inspektorowi
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań jest
warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których odnoszą się te
dokumenty i wyniki badań.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają sporządzenia
ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robót,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne,
- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z zapisem warunków kontraktu.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
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SST.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-PRACE GEODEZYJNE.
1

WSTĘP.
1.1
Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zakresu
przygotowawczych prac geodezyjnych w ramach realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów
zagospodarowania plaży w Gołanicach.
1.2
Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3
Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: Roboty pomiarowe przy tyczeniu budynku. Roboty
pomiarowe przy budowie budynku.
Roboty pomiarowe dla tyczenia i budowy i innych obiektów przewidzianych projektem zagospodarowania
terenu.
1.4
Określenia podstawowe.
Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na powierzchni
odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do
przyjętej powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna ( pozioma i wysokościowa) przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu konstrukcji i związanych
z realizacją urządzeń. Osnowa ta powinna służyć również do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń,
a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych.
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.
Pozostałe określenia podstawowe są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a także
w Instrukcjach i Wytycznych Technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE.

2

MATERIAŁY.
Materiałami stosowanymi przy tworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad
niniejszej Specyfikacji Technicznej są:
- paliki drewniane o średnicy fi 15^20mm i długości 1,0 + 1,7m
- pręty stalowe o fi 12mm i długości 300mm
- farba chloro kauczukowa lub ftalowa.
- repery
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE.

3

SPRZĘT.
Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. Do odtworzenia
sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze, tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów uzbrojenia terenu oraz reperów roboczych
będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów
uzbrojenia terenu, wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).
Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiarów.

4

TRANSPORT.
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Ogólne warunki dotyczące transportu podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. Sprzęt i materiały do
odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5

WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne warunki wykonania robót.
5.1
Ogólne warunki wykonania robót geodezyjnych podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. Prace
pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K.
Wykonawca jest zobowiązany wytyczyć i ustabilizować w terenie punkty główne uzbrojenia terenu, obiektów
kubaturowych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego terenu i
dostarczyć Inspektorowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych.
Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany
do prowadzenia monitoringu oddziaływania robót inżynierskich budynku istniejącego systematycznie przez cały
okres realizacji inwestycji. Sposób kontrolowania oddziaływań powinien być zaakceptowany przez Projektanta
konstrukcji.
5.2
Wyznaczenie punktów wysokościowych.
Wytyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje
przekazane przez Inspektora. Punkty i rzędne na osi budowli należy wyznaczyć dokładnie z danymi określonymi
w dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Rysunkach są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczaniu
punktów głównych tras i reperów roboczych. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie
różnią się od rzędnych określonych w Rysunkach to powinien niezwłocznie poinformować o tym Inspektora i
Głównego Projektanta. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem
odpowiedniej decyzji przez Głównego Projektanta. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach wykonawcy
nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich trwałe oznaczenie w trakcie trwania
robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków wykonawcy.
5.3
Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych.
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci uzbrojenia
terenu, obiektu kubaturowego jak i przylegającego terenu pod zabudowę przewidzianą projektem
Zagospodarowania Terenu, Projektem Drogowym, Projektem Zieleni.
5.4
Wyznaczenie położenia obiektów.
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jago położenie w terenie zgodnie z Rysunkami poprzez :
- wytyczenie osi obiektu
- wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu.

6

KONTROLA JAKOŚCI PRAC.
6.1
System kontroli jakości Robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. Kontrolę jakości prac
pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić
wg ogólnych zasad określonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGiK.
6.2
Sprawdzenie robót pomiarowych.
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:
Należy sprawdzić położenie punktów głównych budynku, sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz rurociągów
technologicznych.
Należy sprawdzić wysokość punktów głównych na wszystkich załamaniach pionowych,
poziomych.
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Robocze punkty pomiarowe należy sprawdzać niwelatorem na całym obszarze budowy.
Wyznaczenie nasypów i wykopów można sprawdzać taśmą i szablonem z poziomnicą.

7

OBMIAR ROBÓT.
Według ustaleń umownych

8

ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. Odbiór prac związanych z
odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi.
Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowiązany przekazać Inspektorowi komplet map geodezyjnych
powykonawczych. Dodatkowo zobowiązany jest do przekazania wyników pomiarów kontrolnych budynku
istniejącego w miejscach ustalonych z Projektantem konstrukcji.

9

PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Według ustaleń umownych

10

PRZEPISY ZWIĄZANE.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK.
Instrukcja techniczna. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK.
Instrukcja techniczna. Pomiary sytuacyjno - wysokościowe, GUGiK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983r.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.Prawo geodezyjne i kartograficzne
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SST.01.02. WYKOPY POD FUNDAMENTY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w
ramach realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wykopów.
1.4. Określenia podstawowe.

Wykopy - doły szerokoprzestrzenne dla fundamentów lub urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów, kabli,
kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, obmiar robót w m3 wykopu z wyjątkiem
wykopów dla kabli mierzonych w metrach i kilometrach.
Przekopy - wykopy podłużne, otwarte dla dróg, kanałów, rowów, obmiar w m3.
Ukop - miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub wykonania zasypki, sam
zaś ukop pozostaje bezużyteczny.
Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1,0m o powierzchni dna do 9,00m2 przy wykonaniu
mechanicznym oraz do 2,25m2 przy wykonaniu ręcznym.
Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, obmiar w metrach sześciennych wykopów
lub ukopów, z których wydobyto ziemię dla wykonania nasypu za wyjątkiem specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy
obmiar dokonywany jest w metrach sześciennych nasypu np. nasyp zapór ziemnych.
Odkład - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z
przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopów.
Korona - powierzchnia płaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli ziemnej liniowej.
Korona górna - w nasypie, dolna w przekopie.
Plantowanie terenu - wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie
wypukłości i zasypanie wgłębień o średniej wysokości i głębokości zasypań nie przekraczających 30cm. Przy odległości
przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy ręcznej.
Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobyte z przekopu lub rowu - rozmieszczenie mechaniczne lub ręczne ziemi
warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie.
Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów - ręczne obrobienie powierzchni skarp,
korony lub dna z dokładnością do +1 0cm w wykopie lub przekopie w stosunku do projektu oraz z dokładnością+15 cm
na nasypie lub odkładzie.
Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych – ręczne obrobienie powierzchni po
wykonanych robotach ziemnych z dokładnością dla obrobienia z grubsza skarp i dna wykopów +10 cm oraz obrobienia
z grubsza skarp i korony nasypów +1 +10cm.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m.
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.
Pozostałe określenia podano w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi
normami i Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE.
1.4.1. Fundament konstrukcji.

Element konstrukcji współpracujący z gruntem – przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, ST i
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
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2. MATERIAŁY

Grunt rodzimy.
3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego typu
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Zaleca się użycie koparek gąsienicowych.
W celu odwodnienia wykopu przewiduje się: agregaty pompowe typu, np.: Al - 81 o parametrach:
-wydajność wody; 0,0 I 87,0 m31 h
-wydajność powietrza. 0,0 I 34,0m3 l /h
-wysokość tłoczenia: 20,0m
-silnik elektryczny o mocy 9,5kW;
pompy zatapialne np. typu P.-1 CA o parametrach:
-wydajność wody: 0,0 /16,0 m3/h
-wysokość podnoszenia 12.5m
-silnik elektryczny o mocy 1,5kW"
4. TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne, uwzględniając wymagania określone w dokumentacji i
badaniach geologicznych,
5.2. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi.

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w projekcie
technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa
w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
5.3. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową.

Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Odbiór
powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie posadowienia z
rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa od rysunków w tym zakresie, powinny być wpisywane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora.
W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania w zakresie
posadowienia obiektu, należy dokonać powtórnego odbioru z udziałem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa
(najlepiej autora dokumentacji geologicznej będącej podstawą opracowania projektowego). O wynikach odbioru należy
pisemnie powiadomić Inspektora Nadzoru.
5.4. Zabezpieczenie skarp wykopów.
(1) Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6.
(2) W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu
powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód z od krawędzi wykopu;
 naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy;
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stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (silne
opady deszczu).

5.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie.
(3) W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego
poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
(4) W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów kanalizacyjnych
zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać zasypkę.
6. KONTROLA JAKOŚCI
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami:
PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
BN-8836-02
Przewody podziemne. Roboty ziemne.
(2) Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości
 zapewnienie stateczności skarp
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie)
(3) BHP i ochrona środowiska.
W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy powinny być zabezpieczone barierami.
W wykopach głębszych niż 1.0m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach niewiększych
niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. Przy
wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich obudowę
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.
Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju oraz
przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego.
Wydobywanie urobku z wykopu wąskoprzestrzennego powinno być dokonywane sposobem mechanicznym,
z tym, że:
A - pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika lub łyżki.
B - wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa się praca w
wykopie i transport urobku.
C - pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich wysokości.
Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić dopiero po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być dokonywane nad dnem środka
transportowego na wysokości nie większej niż:
50cm w przypadku ładowania materiałów sypkich.
25cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych
Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien odbywać się
poza prawdopodobnym klinem odłamu.
7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym.
8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z rysunkami, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty:
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
 dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty
fundamentowe,
 dziennik budowy.
8.2.2. Zakres.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
 zgodności wykonywanych wykopów z projektem,
 rzędnych wykopu.
8.3. Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów,
 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE




















WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, Arkady, Wytyczne Producentów
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i świry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska
pomiarowe.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
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SST.01.03. ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych
związanych z realizacją robót ziemnych w ramach realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania
plaży w Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
zasypek konstrukcyjnych w strefie fundamentów.
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.4.1. Fundament konstrukcji.

Element konstrukcji współpracujący z gruntem – przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt.
1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia.

Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zagęszczonego (nasypu) do
maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qds.
1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu.

Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany uzyskuje
maksymalną gęstość objętościową Qds.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Do zasypywania wykopów należy użyć piasku lub pospółki..
3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego typu
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg
itd.).
5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne uwzględniając wymagania określone w dokumentacji i
badaniach geologicznych
5.2. Zasypki.
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek.

Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Zasypki elementów konstrukcyjnych.

Warunki szczegółowe wykonania zasypki.
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – przy ciężkiego sprzętu, np.
spychacza.
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m.
Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż:
1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m
1,00 – dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości
0,95 – dla warstw poniżej 1,20 m.
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia
wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą
BN-8931-02.
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie
wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-8931-12. Wskaźnik zagęszczenia, określony wg BN-77/8931-12 powinien
spełniać wymagania podane wyżej.
Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa
od 2,2.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca powinien spulchniać
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.
Przy zagęszczaniu gruntu zasypki należy przestrzegać następujących zasad:
 rozścielać grunt warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym,
 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia
zagęszczającego.
6. KONTROLA JAKOŚCI
(3) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami:
PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
BN-72/8932-01
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-83/8836-02
Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
(4) Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczególną uwagę należy zwrócić na:
 badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę,
 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niż 20 cm),
 badania zagęszczenia wykonanej zasypki.
6.1. Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę.

Badanie przydatności gruntu di zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3.
W badaniu należy określić wg PN-B-04481:
 skład granulometryczny,
 zawartość części organicznych,
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wilgotność naturalną,
wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,
granicę płynności,
kapilarność bierną wg PN-B-04493.

6.2. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki.

Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na sprawdzeniu:
– grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż
jeden raz na 500 m2 warstwy,
– przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i mrozów,
– wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. jest
większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości,
– jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej
i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać wykonawcy usunięcie
wadliwej warstwy,
– osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem
palonym lub hydratyzowanym,
– niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie
wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
– wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem prac należy
usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej.
6.3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki.

Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub
stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie 5.2.2.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów odkształcenia według
BN-64/8931-02.
7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .
8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty:
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
 dziennik budowy,
 badania jakościowe materiałów użytych na zasypki konstrukcyjne.
8.2.2. Zakres.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
 grubości poszczególnych warstw zasypki,
 wskaźnika zagęszczenia zasypki.
8.3. Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów,
 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE












PN-B-06050
BN-8932-01
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06714/28
PN-B-06714/37
PN-B-06714/37
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
Grunty budowlane. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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SST.01.04. ZBROJENIE BETONU STALĄ KL A-0 do A-III
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem zbrojenia betonu fundamentów, stropów i innych elementów konstrukcji w ramach realizacji Budowy
wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
a) przygotowaniem zbrojenia
b) montażem zbrojenia
c) kontrolą jakości materiałów.
Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentów, stropów, i innych elementów konstrukcji.
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz zdefiniowanymi poniżej.
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie.

Pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm.
1.4.2. Zbrojenie niesprężające.

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. 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-III – stal okrągła, żebrowana 34GS.
2.1.2. Własności stali zbrojeniowej.

Gatunek St0S:
 wytrzymałość charakterystyczna
 wytrzymałość obliczeniowa
Gatunek 34GS:
 wytrzymałość charakterystyczna
 wytrzymałość obliczeniowa
2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

220 MPa
190 MPa
410 MPa
350 MPa
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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.
2.1.4. Drut montażowy.

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

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

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.
4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia.
5.2.1. Czyszczenie prętów.
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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 należy 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 Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Prostowanie prętów.

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.3. 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.
5.2.4. Odgięcia prętów.

Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie.
5.3. Montaż zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogólne.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III i A-0. 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 Inspektora.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą 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.
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania).
Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, miękkim.
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6. 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
Od wymiarów siatek
zgrzewanych

i

szkieletów

Wartość odchyłki
wiązanych lub

w długości elementu
- przy wymiarze do 1 m:
- przy wymiarze powyżej 1 m:
w rozstawie prętów podłużnych,
strzemion
- przy średnicy d ≤ 20 mm:
- przy średnicy d > 20 mm:

±5 mm
±10 mm
poprzecznych

i
±10 mm
±0,5 d

w położeniu odgięć prętów:

±2 d

w grubości warstwy otulającej:

+10 mm, - 0 mm

w położeniu połączeń (styków) prętów:

±25 mm

Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę – zgodnie z punktem 2.1.3.
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 kg.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
 pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i
Specyfikacją Techniczną,
 inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robót.
8.2.2. Zakres robót.

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
8.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy zakończenia robót
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie polega
odbiorowi.
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
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 zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej,
 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.
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogólne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE















PN-ISO 6935-1 :1998
IDT-ISO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty śebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty śebrowane. Dodatkowe wymagania
PN82/H-93215 Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17 Walcówka pręty
stalowe do zbrojenia betonu
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, śelbetowe sprężone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i śelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania
PN-EN 10002-1 + ACI:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, śelbetowe sprężone. Projektowanie
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SST.01.05. BETON KONSTRUKCJI NOŚNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem zbrojenia betonu fundamentów, stropów i innych elementów konstrukcji w ramach realizacji Budowy wraz
z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania betonu
konstrukcyjnego, związanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowań
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej
- pielęgnacją betonu
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej:
1.4.1. Beton zwykły

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B20) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG.
1.4.3. Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
1.4.4. Nasiąkliwość betonu

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.5. Partia betonu

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym – nie
dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.
1.4.6. Stopień mrozoodporności

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po
literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
1.4.7. 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.
1.4.8. Urabialność mieszanki betonowej
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Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej.
1.4.9. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb G

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek sześciennych o
boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.
1.4.10. Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.
1.4.11. Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2mm.
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 Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.
2. MATERIAŁY.

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.1. Składniki mieszanki betonowej.

2.1.1.Cement – wymagania i badania
a)

Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki „32,5”
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000
c) Świadectwo jakości cementu
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.
d) 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.
2.1.2. 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
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-

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.
2.1.3. 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.
2.1.4. 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. 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 < 0,50
- nasiąkliwość do 5%
2.2.1. Skład mieszanki betonowej

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób
mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej
przez Inspektora.
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 0,50,
- 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
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora.
-

-

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
G
należy określić jako równą 1,3 Rb .
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
PN-88/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
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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.
3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 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:
 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.
4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.

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
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.
5.2. Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną
zaakceptowaną przez Inspektora, 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.
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora 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-B-06250:1998 i PN-B-06251.:1963
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5.3. Betonowanie
5.3.1. 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 0,74m. 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.).

5.3.2. 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 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
działania wibratora.
5.3.3. 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 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.

5.3.4. 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.
5.3.5. 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 Inspektorowi 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
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 badanie mieszanki betonowej
 badanie betonu
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.

5.4.1.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
Inspektora 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.

5.5. Pielęgnacja betonu
5.5.1. 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.
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.

5.6.Wykańczanie powierzchni betonu
5.6.1.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.
5.6.2.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.
5.7. Deskowanie
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5.7.1. 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.
5.7.2. 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.
Zaleca się stosowanie deskowań systemowych.
5.7.3. 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.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania kontrolne betonu

6.1.1.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 Inspektora Nadzoru)
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-B-06261:1974
lub PN-B-06262:1974. 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-B-06250:1998.
6.1.2.Nasiąkliwość betonu
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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-B-06250:1998.
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-B-06250:1998.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
6.2. Tolerancja wymiarów

6.2.1.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.
6.2.2. 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 2,0m. 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
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m3 lub 1m2 betonu w konstrukcji
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia atestów deklarację zgodności do każdej partii
dostarczonej mieszaki betonowej.
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót.
8.2.2.Zakres robót
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.
8.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE












PN-B-04300
PN-B-30000
PN-B-30001
PN-B-30002
PN-B-30011
PN-88/B-32250
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12









PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-91/B-06714/34
PN-86/B-04320
PN-90/B-06240





PN-88/B-06250
PN-63/B-06261
PN-74/B-06261



PN-74/B-06262





PN-92/D-95017
PN-75/D-96000
BN-66/7113-10

Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cementy specjalne.
Cement portlandzki szybkotwardniejący.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.
Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości.
Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na
beton.
Beton zwykły.
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa
badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka
Schmidta typu N.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
Sklejka szalunkowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 r.
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SST.01.06. BETON NIEKONSTRUKCYJNY KL. B-10, BEZ DESKOWANIA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem zbrojenia betonu fundamentów, stropów i innych elementów konstrukcji w ramach realizacji Budowy
wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania betonu
niekonstrukcyjnego jako podkładu pod fundamenty i posadzki, związanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej
- układaniem mieszanki betonowej
- pielęgnacją betonu
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej:
1.4.1. Beton zwykły

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG.
1.4.3. Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
1.4.4. Nasiąkliwość betonu

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.5. Partia betonu

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym – nie
dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.
1.4.6. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb G

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek sześciennych o
boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.
1.4.7. Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania
Ogólne.
2. MATERIAŁY

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich.
Beton klasy B10 i B15 wymaga utrzymania wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.
2.1. Składniki mieszanki betonowej.

2.1.1.Cement – wymagania i badania
Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki „35” –
f) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000
g) Świadectwo jakości cementu
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.
h) 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.
e)

2.1.2. 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 ziarn 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.
2.1.3. 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. 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.
2.2.1. Skład mieszanki betonowej
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Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób
mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej
przez Inspektora.
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250.
3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 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.
4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.

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.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.
5.2. Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być równe, czyste i
odwodnione.
5.3. Betonowanie
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej:
-

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.
Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz wg
rzędnych określonych na rysunkach.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.

5.3.2. 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.
5.3.3. Pobranie próbek i badanie
-

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Badania powinny obejmować:
 badanie składników betonu
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 badanie mieszanki betonowej
 badanie klasy betonu
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.5. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora.
6.1. Kontroli podlega:
-

przygotowanie podłoża
grubość układanej warstwy
rzędne powierzchni betonu
wygląd zewnętrzny
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża
sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin dylatacyjnych,

6.2. Tolerancja wymiarów

6.2.1.Uwagi ogólne
Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne.
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia.

Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu
 na całą płaszczyznę
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m.
 w dowolnym kierunku

-

10 mm

-

5 mm

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w podłożu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót.
8.2.2.Zakres robót
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE



















PN-88/B-04300
PN-B-30000
PN-B-30001
PN-88/B-32250
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-91/B-06714/34
PN-86/B-04320
PN-90/B-06240
PN-88/B-06250
PN-63/B-06261

Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.
Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości.
Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton.
Beton zwykły.
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 r.
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SST.01.09. PREFABRYKOWANE NADPROŻA Z BELEK L19
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem nadproży prefabrykowanych w ramach realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania
plaży w Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umownymi przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
nadproży z belek prefabrykowanych L19.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
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 Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5.1. Wymogi formalne.

Montaż i wykonanie nadproży winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Prefabrykaty żelbetowe winny być po wykonaniu zaopatrzone przez wytwórcę w świadectwa jakości wykonania.
1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań
przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych
mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację projektantów.
2. MATERIAŁY

Nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L19, o rozpiętości 1,20-2,70 m , określonymi w projekcie;
- nadproża prefabrykowane odpowiadają wymaganiom normy PN-60/B-82251, w oparciu o dokumentację
techniczną producenta
3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT

Prefabrykaty powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była
stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Montaż prefabrykatów żelbetowych

Montaż prefabrykatów żelbetowych należy wykonać ściśle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcji technicznej
producenta.
5.2.1. Przed przystąpieniem do montażu należy:
-

dokonać odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatów – każda partia
prefabrykatów powinna mieć zaświadczenie o jakości i zgodności z PN wystawione przez producenta,
dokonać odbioru technicznego części budynku, od której rozpoczyna się montaż prefabrykatów – prawidłowość
wykonania trzeba potwierdzić protokołem,
założyć geodezyjną osnowę realizacyjną, wyznaczyć osie główne budynku, sprawdzić rzędne wysokości i poziom
stropów,
Wykonawca opracuje projekt montażu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

5.2.2. Montaż prefabrykatów:
-

montaż prefabrykatów należy wykonać zgodnie PN-60/B-82251i instrukcją producenta,
kolejność montażu prefabrykatów wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montażu,
przy montażu nadproży, oparcie elementów na podporze określone w dokumentacji wynosi minimum 100mm,
każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na ściskanie
określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, grubość warstwy zaprawy powinna być nie mniejsza
niż 10mm i nie większa niż 20mm,
przy montażu prefabrykatów nadproży należy zwrócić uwagę na dokładne ich położenie w poziomie określonym w
projekcie.
przy montażu nie można dopuścić do pogięcia lub uszkodzenia prętów wystających z betonu, naruszenia ich w
betonie oraz uszkodzenia betonu,
po ułożeniu prefabrykatów należy wykonać ich połączenie i zabetonowanie, z materiałów i w sposób określony w
projekcie,
do wypełnienia styków stosować beton drobnoziarnisty o średnicy kruszywa do 8mm, klasę betonu musi być
zgodna z projektem,
przed zabetonowaniem miejsca styków i węzłów prefabrykatów obficie zmoczyć wodą,
zaprawa ułożona w stykach prefabrykatów powinna mieć markę M12,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola prefabrykatów betonowych
1. Dostarczone na budowę prefabrykaty betonowe powinny byś odebrane komisyjne pod względem:
- kompletności dostawy,
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową i dokumentacją producenta,
- pod względem stanu technicznego,
- kompletności dokumentacji.
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom projektu technicznego oraz wymaganiom technicznym
podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1mb.
8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

48

Budowa wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

8.1. Odbiór robót montażowych

1.W zakresie odbioru robót montażowych prefabrykatów betonowych:
- kontrola zewnętrznych wymiarów zmontowanej konstrukcji
- kontrola poziomu ułożenia nadproży,
- kontrola dokładności oparcia na podporach,
- kontrola wykonania złączy,
- kontrola wypełnienia złączy,
2.Dopuszczalne tolerancje i odchyłki przy montażu nadproży PN-B-06281:
8.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót
montażu nadproży prefabrykowanych L19, biegów klatek schodowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych
robót zawartych w umowie.
Zakres czynności odbioru końcowego określony jest specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w Umowie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE






Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I Roboty ogólnobudowlane wyd. Arkady 1989.
PN-B-06281
– Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych
PN-60/B-82251– Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprożowe
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SST.01.10. PREFABRYKOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
STROP TERIVA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prefabrykatów w
ramach realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostawy i
montażu prefabrykatów:
- płyty stropowe typu filigran
1.4. Określenia podstawowe Stropy TERIVA są monolityczno-prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi, belkowopustakowymi. Stropy te składają się z kratownicowych belek stropowych, pustaków betonowych (niekiedy elementów
wypełniających z betonu komórkowego) oraz betonu układanego na budowie. Stropy TERIVA przeznaczone są
zarówno dla budownictwa mieszkaniowego jak i budownictwa użyteczności publicznej. Wyróżnikiem stropów jest
obciążenie charakterystyczne równomiernie rozłożone ponad ciężar własny konstrukcji, które przyjęto równe 4,0; 6,0
i 8,0 kN/m2.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
2. MATERAŁY
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2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczone na budowę powinny być trwale oznakowane.
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości. Materiały użyte do wytworzenia
prefabrykatów powinny być uwierzytelnione poprzez dostarczenie odpowiednich: atestów, świadectw certyfikatów.
2.2. Płyty stropowe zgodnie z dokumentacją warsztatową
3. SPRZĘT

Do montażu należy używać żurawi, wyciągarek, dźwigów, podnośników i innych urządzeń. Wszystkie urządzenia
dźwigowe powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do eksploatacji.
4. TRANSPORT

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunięciem oraz utratą stateczności zgodnie z wytycznymi producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki bezpiecznego montażu

Prace montażowe należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa,
określonych ogólnych zasad BHP oraz warunków wynikających z przepisów szczegółowych. Wbudować należy tylko
prefabrykaty zaopatrzone w atest producenta, będące w stanie technicznym nie budzącym żadnych wątpliwości( bez
zarysowań, ubytków, itd.), zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji projektowej.
Prefabrykaty należy podnosić wyłącznie pionowo.
W przypadku konieczności wykonania robót montażowych przy świetle sztucznym powinno być zapewnione
oświetlenie: miejsce pracy min. 100 luksów, oraz miejsce pobrania elementów min. 50 luksów.
Prowadzenie prac jest zabronione:
- przy szybkości wiatru powyżej 10m/s,
- przy widoczności poniżej 30m,
- w czasie opadów atmosferycznych,
- przy oblodzonych pomostach,
- w temperaturze otoczenia poniżej -10°C
5.1.1. Przed przystąpieniem do montażu należy:
-

dokonać odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatów – każda partia
prefabrykatów powinna mieć zaświadczenie o jakości i zgodności z PN wystawione przez producenta,
dokonać odbioru technicznego części budynku, od której rozpoczyna się montaż prefabrykatów – prawidłowość
wykonania trzeba potwierdzić protokołem,
założyć geodezyjną osnowę realizacyjną, wyznaczyć osie główne budynku, sprawdzić rzędne wysokości i poziom
stropów,
Wykonawca opracuje projekt montażu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

5.1.2. Montaż prefabrykatów:
-

montaż prefabrykatów należy wykonać zgodnie PN-60/B-82251i instrukcją producenta,
kolejność montażu prefabrykatów wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montażu,
przy montażu nadproży, oparcie elementów na podporze określone w dokumentacji wynosi minimum 100mm,
każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na ściskanie
określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, grubość warstwy zaprawy powinna być nie mniejsza
niż 10mm i nie większa niż 20mm,
przy montażu prefabrykatów nadproży należy zwrócić uwagę na dokładne ich położenie w poziomie określonym w
projekcie.
przy montażu nie można dopuścić do pogięcia lub uszkodzenia prętów wystających z betonu, naruszenia ich w
betonie oraz uszkodzenia betonu,
po ułożeniu prefabrykatów należy wykonać ich połączenie i zabetonowanie, z materiałów i w sposób określony w
projekcie,
do wypełnienia styków stosować beton drobnoziarnisty o średnicy kruszywa do 8mm, klasę betonu musi być
zgodna z projektem,
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-

przed zabetonowaniem miejsca styków i węzłów prefabrykatów obficie zmoczyć wodą,
zaprawa ułożona w stykach prefabrykatów powinna mieć markę M12,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola prefabrykatów betonowych
1. Dostarczone na budowę prefabrykaty betonowe powinny byś odebrane komisyjne pod względem:
- kompletności dostawy,
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową i dokumentacją producenta,
- pod względem stanu technicznego,
- kompletności dokumentacji.
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom projektu technicznego oraz wymaganiom technicznym
podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 zamontowany element.
8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
8.1. Odbiór robót montażowych

1.W zakresie odbioru robót montażowych prefabrykatów betonowych:
- kontrola zewnętrznych wymiarów zmontowanej konstrukcji
- kontrola dokładności montażu prefabrykatów:,
- kontrola poziomu ułożenia elementów stropowych,
- kontrola dokładności oparcia na podporach,
- sprawdzenie wyników badań wytrzymałości próbek betonu.
8.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót i
spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.
Zakres czynności odbioru końcowego określony jest specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w Umowie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE













PN-EN 1520:2005
Prefabrykowane elementy zbrojone betonu lekkiego kruszynowego o otwartej
strukturze
PN-B-10021:1980
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-EN 13369:2005
Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.
PN-EN 13747:2007
Prefabrykaty betonu – Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych
PN-EN 13225:2006
Prefabrykaty z batonu. Prętowe elementy konstrukcyjne.
PE-EN 12843-2008
Prefabrykaty z batonu. Maszty i słupy.
PN-EN 13369:2005/A1:2008
Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.
PN-B_03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I Roboty ogólnobudowlane wyd. Arkady 1989.
PN-B-06281:1973 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.
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SST.01.11. ROBOTY MUROWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac murowych z
bloczków gazobetonowych w ramach realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w
Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian
murowanych .
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST i
poleceniami Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego
typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.
1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza
projektu organizacji robót).
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dla materiałów

Ściany nośne: Budynek nowo projektowany
Ściany nośne – poroton 24 cm
Ścianki działowe: poroton 12 cm
Okładziny elewacyjne – płytka klinkierowa klinkierowa o typach
zgodnych z projektem
2.1.1. Zaprawy murarskie

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
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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-P-04630:1974.
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.
2.1.2 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
4.1. Transport
 Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być
zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu kolejowego i samochodowego. Elementy murowe
powinny być dostarczane w paletyzowanych, ofoliowanych pakietach. Etykiety na paletyzowanych pakietach
powinny zawierać co najmniej następujące dane :
- oznaczenie wg pkt.3.3. AT-15-2700/2001
- datę produkcji i nr partii produkcyjnej;
- nr Aprobaty Technicznej ITB
- nr certyfikatu lub deklaracji zgodności
- znak budowlany
 Transport cegieł odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią.
 Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.
4.2. Magazynowanie
 Materiał należy składować na placu budowy na składowisku otwartym.
 W okresie zimowym należy je zabezpieczyć przed mrozem.
5 .WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.
5.2. Wymagania ogólne przy wykonywaniu robót murowych
1.

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając
zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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 cm dla murów z cegły.
Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Każda ściana powinna być wykonana z cegieł jednego wymiaru i jednej klasy.
Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm 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.

5.3. Elewacja z płytki klinkierowej.

Roboty wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych, nie dopuścić do zamoknięcia wymurowanych
elementów ścian elewacyjnych. Prace prowadzić z atestowanych i odpowiednio zabezpieczonych rusztowań. Zachować
szczególny reżim BHP.
5.4. Spoiny w murach.

Przy zaprawie tradycyjnej
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10
mm,
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać
15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Materiały ścienne

Dostarczone na budowę materiały ścienne muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz być
zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.
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.
6.2. Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować:
-konsystencję,
-markę,
zgodnie z PN-B-14501.
1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500.
Badanie polega na określeniu głębokości zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie.
2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500
Badanie polega na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na próbkach w formie beleczek o wymiarach
4x4x16cm.
7. OBMIAR ROBÓT

Nakład liczony na 1 m2 ściany
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8. ODBIÓR ROBÓT

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
-odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem:
dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/dlugość 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
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-ISO 4464: 1994
Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji
stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).
 PN-80/B-06259
Beton komórkowy
 PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-B-12050:1996
Wyroby budowlane ceramiczne.
 PN-B-12011:1997
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
 PN-EN 197-1:2002
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku.
 PN-B-30000:1990
Cement portlandzki.
 PN-88/B-30001
Cement portlandzki z dodatkami.
 PN-EN 197-1:2002
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku.
 PN-97/B-30003
Cement murarski
 PN-88/B-30005
Cement hutniczy 25.
 PN-86/B-30020
Wapno.
 PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
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SST.01.12. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, PRZECIWWODNA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodna w ramach realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji
wodochronnych fundamentów, ścian fundamentowych, stropów .
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.5.1. Wymogi formalne.

Układanie izolacji wodochronnej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji producenta z zachowaniem reżimów technologicznych..
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poż.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.

Izolacja j.w. ma być zrealizowana przy zastosowaniu następujących materiałów:
- Papa termozgrzewalna
- Papa izolacyjna
- Emulsje i grunty izolacyjne
- Folia w płynie
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego
przez Inspektora oraz zgodnego ze specyfikacja produktu danego producenta.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach
ITB.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane.

5. 2.1Uwagi
W przypadku, gdy wody gruntowe zawierają znaczne ponadnormatywne stężenia kwasów czy zasad lub przewodność
właściwa elektrolitu przekracza 10.000 µS/cm, należy pobrać ich próbki i przesłać do producenta izolacji. Wykonanie
analiz pozwoli na określenie stopnia zanieczyszczenia chemicznego, jak również jego wpływu na standardowy bentonit
i ewentualną potrzebę zastosowania specjalnych odmian izolacji.
5.3.1. Podłoże pod izolację.
Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie podłoża
Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być równe, gładkie, nieodkształcalne i czyste .
Musi być ono równe i gładkie, bez przerw i nierówności przekraczających 12 mm. Jako podłoże mogą służyć
monolityczny beton lub dobrze zagęszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie może
posiadać luźnych ziaren kruszywa oraz ostrych występów. Powierzchnia nie musi być sucha, ale należy usunąć
wolnostojącą wodę.
Pionowe ścianki szczelne muszą być wykonywane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia betonu lub
sklejki grubości co najmniej 19 mm.
Elementy ścianki szczelnej muszą do siebie dobrze przylegać
Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności lub wgłębienia do 12 mm .
Podłoże nieodkształcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200oC tzn. że co
najmniej w tym zakresie temperatur powinna wykazywać właściwości ciała stałego w stanie sprężystym.
Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona . Oczyszczenie powierzchni wykonać
należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zmyciu,
powierzchnia powinna zostać osuszona.
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a
zagłębienie uzupełnione betonem .
5.4. Izolacje przeciwwilgociowe
5.4.1. Przygotowanie podkładu.
a) Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona.
5.4.2. Gruntowanie podkładu
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
5.5 Izolacje powłokowe bitumiczne.
1. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych, mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek wzmacniających mogą być
stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych
warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji
technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. W przypadku stosowania
asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury 160-180°C. Temperatura
lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C.
2. Izolacje powłokowe z lepików smołowych mogą być stosowane w tym samym zakresie co izolacje powłokowe z mas
asfaltowych, jednakże w ograniczeniu do obiektów gospodarczych. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji
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powłokowych z lepików smołowych w budynkach wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
Liczba nakładanych warstw lepiku smołowego powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie
mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. Lepik powinien być podgrzany do 120140°C, a jego temperatura w trakcie rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 110°C.
3. Rzadką masę asfaltową do gruntowania podłoża rozprowadzać na podkładzie wyłącznie przy pomocy. gęstych
szczotek. Aparaty natryskowe do gruntowania nie mogą być stosowane: Gruntowanie należy przeprowadzać w
temperaturze powyżej 5 °C i poniżej 35 °C.
W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia
betonowania. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy.
Rzadka masa asfaltowa wysycha w ciągu 12 godzin pozostawiając na izolowanej powierzchni cienką błonkę
bitumiczną.
Orientacyjne zużycie - przy jednokrotnym smarowaniu - dla Abizolu R na 1 m2 izolowanej powierzchni wynosi
0,4=0,6 kg.
wyschnięciu
Do rozprowadzania półgęstej masy asfaltowej można przystąpić dopiero pa całkowitym
powierzchni betonowej po gruntowaniu rzadką masą asfaltową.
Półgęsta masa asfaltowa rozprowadzona w postaci warstwy gr. 1 mm wysycha w ciągu 48 godz. pozostawiając
na podłożu błonę bitumiczną silnie do niego przywartą.
W porze chłodnej półgęstą masę asfaltową należy przed rozpoczęciem układania izolacji doprowadzić do temp. +
18oC, w której daje się on łatwo rozprowadzać przy pomocy gęstej szczotki. I
Orientacyjne zużycie - przy jednokrotnym smarowaniu - dla półgęstej masy asfaltowej na 1 m2 izolowanej powierzchni
wynosi 0,8=1,0 kg
Uwaga! Nie wolno rozcieńczać mas asfaltowych rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi materiałami izolacyjnymi.
Długo składowane masy asfaltowe należy w beczce rozmieszać.
5.6 Izolacje z papy termozgrzewalnej.
1. Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych zgrzewalnych na pierwszą warstwę należy stosować papę zgrzewalną
podkładową; a na warstwę wierzchnią (drugą) - papę wierzchniego krycia (w przypadku trzech warstw, papa
wierzchniego krycia, będzie 3 warstwą).
2. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia
masy powłokowej.
3. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan-butan należy przestrzegać
następujących zasad:
- palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony
przekładki antyadhezyjnej (po jej usunięciu), płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej
długości nagrzewania (tj. na całej szerokości pasma papy) i nie powinien kopcić,
- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być cugle
przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej
zapalenia, palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; płomienie palników
powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały
powłokę asfaltową do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię
izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą),
- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem
o długości równej szerokości pasma papy.
W podobny sposób należy postępować przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.
4. W przypadku konieczności wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podłożu z płyt izolacji
termicznej należy uprzednio nakleić na to podłoże warstwę papy asfaltowej.
Sposoby połączenia pokrycia z pap zgrzewalnych z elementami budynku wystającymi ponad powierzchnię połaci są
analogiczne jak dla pokrycia z pap zwykłych .
Sposób układania izolacji zgrzewalnej Warunkiem sprawnego układania izolacji jest posiadanie palnika na propan- butan
o szerokości rolki papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z
rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest również zastosowanie ręcznego wałka celem lepszego dociskania świeżo
zgrzanej izolacji.

59

Budowa wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Materiał izolacyjny przykleja się do podłoża (zagruntowanego wcześniej materiałem gruntującym) wyłącznie przez
nadtopienie palnikami gazowymi spodniej strony materiału.
Układanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najniżej położonych posuwając się w górę. Poszczególne arkusze materiału
łączy się ze sobą na zakład poprzeczny a szerokości min.7 cm i podłużny o szerokości min. 10 cm , po uprzednim
nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i usunięciu z niego posypki mineralnej. Należy na powierzchni styku usunąć
posypkę ze spodniego arkusza i zwracać szczególną uwagę na dokładne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejscu
izolowanej powierzchni nie mogą występować więcej niż dwa styki arkuszy. Wymaganie to dotyczy łączenia warstwy
wzmacniającej i izolacyjnej.
Podgrzewanie izolacji.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne połączenie.
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca 1÷2 cm oraz na całej długości
podgrzewanej rolki. Po ułożeniu izolacji powinno się w jak najszybszym terminie położyć zaprojektowaną warstwę
ochronną z betonu asfaltowego.
Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ułożeniem izolacji należy dokładnie
skontrolować czy na płycie nie ma zanieczyszczeń.
Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć co najmniej 15% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia.
Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co najmniej o 3°C od temperatury
punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być <85%.
Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału izolacyjnego i wzmacniającego powinna być
> 0°C ,a wilgotność względna powietrza <90%
6. KONTROLA JAKOŚCI

Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną formę
protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inspektora
Nadzoru.
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na:
Sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność
użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość
i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań
odnotowany w Dzienniku Budowy.
Sprawdzenie przygotowania powierzchni .Sprawdzenie poprawności układania izolacji , powinna ona stanowić jednolitą,
czystą powłokę przylegającą do powierzchni. Kontrolę ułożonej warstwy izolacji.
6.1.
Opis badań.
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzić przez porównanie wykonanych robót
izolacyjnych z Dokumentacją Projektową i opisem technicznym wg wymagań pkt. 5. niniejszej ST. oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 0,5 cm.
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie ich zaświadczeń jakości, zapisów w Dzienniku Budowy i
innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z
powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem
wątpliwości powinny być badane przed ich zastosowaniem, a wyniki badań odnotowane w Dzienniku Budowy.
Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,0 m, przyłożonej w 3-ch dowolnie
wybranych miejscach na każde 20 m powierzchni podkładu i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1
mm na zgodność z wymaganiami pkt. 5.4. niniejszej ST.
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy na
zgodność z wymaganiami niniejszej ST.
6.2.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu należy przeprowadzać wzrokowo
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok bitumicznych należy przeprowadzać wzrokowo w czasie ich wykonywania,
kontrolując stosowanie właściwych materiałów .
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok z materiałów rolowych należy przeprowadzać wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i wielkość zakładów oraz dokładność sklejenia
poszczególnych warstw zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenia zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych należy przeprowadzać w trakcie wykonywania izolacji, kontrolując
zachowanie wymagań zabezpieczających dylatacje zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Sprawdzenie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzać w trakcie wykonywania izolacji,
kontrolując zachowanie wymagań podanych w Dokumentacji Projektowej.
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Ocena wyników badań.
6.3.
Jeżeli badania przewidziane w 6.2. dadzą wynik dodatni - wykonanie robót izolacyjnych należy uznać za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST.
W przypadku, gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy te odbierane roboty izolacyjne uznać za niezgodne
z wymaganiami niniejszej ST.
W razie uznania robót za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST, komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić,
czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich
wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami niniejszej ST
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową izolacji jest 1 m2.
8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:
–
–
–

po dostarczeniu materiałów na budowę,
po przygotowaniu podłoża,
po wykonaniu warstwy izolacyjnej.

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność
materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:
–
wytrzymałości, równości, czystości podkładu.
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie:
–
grubości i ciągłości warstwy izolacji,
–
poprawności obrobienia narożników i przebić,
–
warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu
– ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem,
– występowania ewentualnych uszkodzeń.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE























PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-741B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco
PN-771B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający
PN-58/-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych
BN-77/6759-03 Taśmy uszczelniające bitumowane
BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniające
BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniające
BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych
BN-82/6759-05 Taśma budowlana uszczelniająca "Izo-folia"
PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych".
PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych
PN-72/B-04615 Papy asfaltowe smołowe. Badania
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

61

Budowa wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót


















PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-64/B-24627 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-741B-24622 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na zimno
PN-57/B-24625 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych
PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych
PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa smołowa (na tekturze)
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej
BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy
BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniające
BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniające
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco
Instrukcje producentów materiałów
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SST.01.13. IZOLACJA Z PŁYT STYROPIANOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji z płyt styropianowych w
ramach realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji termicznych z
płyt styropianowych.
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.5.1. Wymogi formalne.

Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest styropian. Materiał powinien odpowiadać polskim
normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę higieniczno-sanitarną.
Płyty styropianowe mogą być stosowane do ocieplania podłóg, stropów, ścian, płyt balkonowych. Płyty mogą być
przyklejane lepikiem asfaltowym na gorąco lub klejami nie zawierającymi rozpuszczalników, lub układane na sucho.
- XPS gr 10cm
- EPS 70/0,040 gr 10 cm
- EPS 70/0,040 gr 12 cm
- EPS 100/0,040 gr 10 cm
3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego
przez Inspektora.
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części
należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu.
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia.
Płyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Opis ogólny.

Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie zimowym. Należy wykonywać
je w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej.
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być układane na styk, a
przy układaniu kilku warstw należy ułożyć je mijankowo, by styki poszczególnych warstw były przesunięte o min. 3
cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką samą grubość.
Powierzchnia położona pod izolacje powinna być równa i czysta.
Przy wykonywaniu izolacji na stropach na podłożu należy wykonać warstwę paroizolacji. Płyty będą uskładane na styk
i dokładnie dopasowywane.
Izolacja podłogi na gruncie zostanie ułożona na sucho z płyt styropianowych.
Warstwy ocieplające na stropodachu należy układać kilkumetrowymi pasami, prostopadłymi do kalenicy, zaczynając od
górnych płyt. Płyty mogą być przyklejane lepikiem asfaltowym na gorąco (temp. max. 120ºC) lub systemowymi masami
izolacyjnymi stosowanymi na zimno. Ułożone na posmarowanym lepikiem podłożu płyty, należy niezwłocznie
zabezpieczyć przed opadami. Warstwa gładzi cementowej, wykonywanej na ociepleniu powinna być zdylatowana na
pola o powierzchni 3 x 3 m. Do czasu stwardnienia gładzi nie wolno po niej chodzić.
Warstwy izolacji na stropach mogą być układane na sucho.
KLEJENIE PŁYT ZE STYROPIANU
Masę klejącą naleć wymieszać z odpowiednia ilością wody przy pomocy mieszarki tak , aby otrzymać konsystencje
odpowiednia do obróbki. Ilość wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg danych producenta wybranego systemu
ociepleń. Naleć stosować wyłącznie wodę pitna , przygotowanie mas w temperaturze od + 5º C do + 25º C.
Klej naleć nakładać na płytę ze styropianu wzdłuż obrzeża paskiem o szerokości ok. 5 cm oraz na środku płyty – w czterech
punktach plackami wielkości dłoni. W przypadku docinania płyt należy te ilości stosownie zmniejszyć. Pasmo kleju
powinno przylegać bezpośrednio do krawędzi płyty. „Placki ” powinny pokrywać nie mniej ni< 40% powierzchni płyty.
Przy układaniu pierwszej warstwy płyt na listwie cokołowej naleć zwrócić uwagę , żeby płyty dolegały do czołowej
powierzchni listwy cokołowej. Należy zwrócić uwagę , żeby nie powstały uskoki w wyniku nałożenia zbyt małej ilości
kleju .
Nie wolno łączyć płyt w miejscach pęknięć elewacji . Trzeba w tych miejscach ułożyć płyty na zakład o wielkości
przynajmniej 10 cm . Nie wolno również łączyć płyt w narożnikach otworów ( Np. okiennych ). W miejscach tych
występuje koncentracja naprężeń ( mogą wystąpić rysy ukośne ) . Miejsca takie naleć dodatkowo wzmocnić warstwa
wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm .
Przy klejeniu płyt na nadprożach zaleca się stosowanie listwy pomocniczej , żeby zapobiec osuwaniu się płyt na warstwie
świeżego kleju. Płyty zawsze naleć układać z przesuniętymi spoinami pionowymi. Przy docinaniu płyt naleć również
stosować przesunięcia spoin.
W celu odpowiedniego wykonania narożników zaleca się zawsze wystawić jedna płytę z odpowiednim nadmiarem poza
narożnik , a drugą docisnąć do niej. Następnie odcina się wystający pasek. Płyty należy przyklejać na przemian , żeby
uzyskać ich zazębienie.
Zawsze naleć uważać na to, by przyklejone płyty tworzyły jedną płaszczyznę.
W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiędzy płytami z do ich wypełnienia naleć
zastosować piankę poliuretanowa.
Przed wklejaniem siatki płyty styropianowe naleć przeszlifować pacą z papierem ściernym w celu usunięcia mogących
powstać podczas klejenia drobnych uskoków na stykach płyt .
MOCOWANIE MECHANICZNE PŁYT DO PODŁOIA
W przypadku podłoża o niewystarczającej wytrzymałości na zrywanie
wymagane jest statycznie obliczone mocowanie kołkami. Mogą to być kołki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub
wkręcane. Za każdym razem naleć dobrać odpowiednią długość, wymagany typ kołka w zależności od grubości materiału
izolacyjnego oraz wymaganej głębokości zakotwienia , która musi wynosić minimum 3 cm w warstwie nośnej podłoża.
Prawidłowo osadzone kołki nie wystają żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię , a w przypadku ich
zagłębienia w ocieplenie niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyty ze styropianu. Montaż kołków można rozpocząć
nie wcześniej
niż po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej , tzn. po 2 dniach od przyklejenia płyt styropianowych.
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6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje
–
odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
–
odbiór podłoża pod izolację,
–
kontrolę ułożonej warstwy izolacji.
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
–
odpowiadać normie BN-91/6363-02,
–
być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297,
–
mieć strukturę komórkową,
charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią,
–
–
charakteryzować się niską chłonnością wody,
–
zakresem temperatur stosowania -40ºC – +80ºC,
współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,031-0,041 W/mK,
–
–
posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta.
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową izolacji termicznych jest 1 m2.
8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór powinien polegać na:
–
sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę,
–
odbiorze przygotowania podłoża,
–
odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi
cementowej.
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność
materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:
–
założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża,
–
jakości wykonania paroizolacji.
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie:
–
jakości zastosowanych materiałów,
–
grubości i ciągłości warstwy ocieplającej,
–
czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
–
połączenia warstw izolacyjnych z podłożem.
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami.
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:







PN-B-02020:1991
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-EN 13163:2004
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13499:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy
ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-B-20132:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowanie.
PN-B-04620:1989
Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i
definicje.
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SST.01.15. IZOLACJA Z FOLII
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji z folii PE, folii
tłoczonej (kubełkowej) lub paroizolacyjnej w ramach realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania
plaży w Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji stropów.
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.5.1. Wymogi formalne.

Układanie izolacji z różnych rodzajów folii powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poż.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.

Izolacja j.w. ma być zrealizowana przy zastosowaniu następujących materiałów:
- Folia PE
- Folia paroizolacyjna
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego
przez Inspektora.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach
ITB.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane w zespole budynków wielokondygnacyjnych ZJS.
5.2. Opis ogólny.
1.
2.
3.

Izolacje wodochronne zostaną wykonane jako zabezpieczenie ścian, stropów przed zawilgoceniem przed
wykonaniem warstwy izolacji termicznej. Izolacje należy wykonać wg wytycznych producenta.
Ściany fundamentowe, należy wyrównać tynkiem z zaprawy cementowej
Styki styropianu należy zabezpieczyć bitumiczną masą szpachlową

5.3. Izolacja z folii
Na podłożu, które musi być równe, czyste i gładkie należy ułożyć izolację przeciwwilgociową z jednej warstwy folii
polietylenowej grubości 0,2 mm. Folię należy wywinąć na ścianę na wysokość co najmniej 15 cm. Styk ścian z podłożem
musi posiadać fasetę (zaokrąglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowej. Styki folii należy zgrzewać
mijankowo, z przesunięciem linii łączenia co najmniej o 30cm. Izolację z folii należy wykonywać bezpośrednio przed
wykonaniem kolejnych warstw podłogowych.
Po dokonaniu odbioru uzgodnionej części izolacji z folii należy bezpośrednio przystąpić do wykonywania klejonych
warstwy podłogowych. Na ułożonej folii roboty prowadzić bardzo starannie, aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji.
Należy stosować różne możliwe zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem np. płyty pilśniowe miękkie, stare
wykładziny PCV itp. Wykonana izolacja ma przede wszystkim spełniać warunek ciągłości.
Uwagi ogólne wykonywania izolacji przeciwwilgociowych:
1) Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej część od
wody lub pary wodnej.
2) Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być
gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.
3) Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem materiałowym oraz
różnej klasy odporności.
4) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementarni i
izolacją.
5) Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
możliwością zawilgocenia i zalania wodą.
6. KONTROLA JAKOŚCI

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:
–
założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża,
–
jakości wykonania paroizolacji.
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:
–
–
–

po dostarczeniu materiałów na budowę,
po przygotowaniu podłoża,
po wykonaniu warstwy izolacyjnej.

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność
materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:
–
wytrzymałości, równości, czystości podkładu.
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie:
–
grubości i ciągłości warstwy izolacji,
–
poprawności obrobienia narożników i przebić,
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–

warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu
– ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem,
– występowania ewentualnych uszkodzeń.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE





Dz. U. Nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części
podziemnych. Definicje i właściwości
PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji
przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości.
PN-EN 14909:2007 Elastycznych wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości.
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SST.01.16. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków cementowowapiennych w ramach realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań
przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka zaprawy:
dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)
dla wykonania narzutu – 3,5
dla wykonania gładzi – 3,5
Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny odpowiadać
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek.
Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest.
3. SPRZĘT
Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed
warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi,
w szczególnością przed wilgocią.
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie
składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p.poż. Przy gaszeniu
wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymogami bhp.
Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami organicznym.
5 .WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w
jakich będą wykonywane.
5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych zostały opisane PN-B-10100 „Roboty tynkowe.
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”
5.3. Opis ogólny.

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczu murów, tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:
zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych).
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie
poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających.
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i żużla. Do zaprawy należy
stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i bez
zanieczyszczeń.
Gaszenie wapna powinno być wykonana zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez kierownika budowy w
nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego:
Marka zaprawy
piasek
1,5
3
5

Cement : ciasto wapienne : piasek
1:1:9
1 : 1,5 : 8
1 : 2 : 10
1:1:6
1:1:7
1 : 1,7 : 5
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

Cement : wapno hydratyzowane:
1:1:9
1 : 1,5 : 8
1: 2 : 10
1:1:6
1:1:7
1 : 1,7 : 5
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, wapno sucho gaszone
i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed
połączeniem z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego)
należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich.
Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być
nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm . Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki.
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny.
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Obrzutkę grubości 3-4 mm , należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy
cementowej 1:1
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym
kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 mm .
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.
Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy
cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gładź
należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą.
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżone wodą.
6 .KONTROLA JAKOŚCI

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm:
Cement – PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”.
Wapno – PN-B-30020 „Wapno” , PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne”
Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania”
Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”
Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane cementowe”
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną
Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa
Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.:
 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3 mm i w liczbie
nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 2 m,

odchylenie powierzchni i krawędzi:
od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych,
od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi,
 odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większy niż 3 mm/m,

odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
 miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,

Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:
wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego,
pęknięcia powierzchni ,
wykwity soli w postaci nalotu,
trwałe zacieki na powierzchni,
odparzenia, odstawanie od podłoża;
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór materiałów.
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów
dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża.
8.2. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone,
wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.. Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą
na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe
należy naciąć dłutami.
8.3. Odbiór wykonanych tynków

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna,
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-

odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,
gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest
niedopuszczalne,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”
- Polskie normy :








PN-B-04500
PN-C-04630
PN-B-10100
PN-B-01300
PN-B-04309
PN-B-04320
PN-B-04350



PN-B-04351

„Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych”
„Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”.
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”
„Cementy. Terminy i określenia.”
„Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.”
„Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.”
„Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane.
Analiza chemiczna.”
„Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne.
Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymałościowych.”
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SST.01.17. TYNKI GIPSOWE, SZPACHLOWANIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków
cienkowarstwowych gipsowych w ramach realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w
Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
tynków wewnętrznych gipsowo-wapiennych.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST i
poleceniami Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie tynków gipsowych , wewnętrznych
winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań
przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały

Zastosowanym materiałem są zaprawy gipsowe gotowe i powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych
oraz powinny posiadać wydany przez producenta atest.
3. SPRZĘT

Do tynkowania używa się kielni murarskich, ład drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub
filcowych, poziomic itd.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed
warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi,
w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi.
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie
składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymaganiami p.poż. Przy gaszeniu
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wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymaganiami bhp.
Gips budowlany powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym należy przestrzegać jego terminu
przydatności, ponieważ zleżały traci wytrzymałość.
5 .WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w
jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, wapienno-gipsowych zostały opisane PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe.
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”
5.3. Opis ogólny.

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:
zakończone wszystkie roboty stanu surowego
zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych)
Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie poniżej
0 C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających.
Tynki gipsowe charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dużą odpornością mechaniczną i ładnym
wyglądem. Wykonywane są z zapraw zawierających 150 – 200 kg gipsu na m3.
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny.
Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być
nie zapełnione zaprawą na głębokości 10 – 15 mm. Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Zacierane
należy przeprowadzić możliwie szybko, ponieważ może wystąpić tzw. zmacerowanie gipsu, powodując łuszczenie się
tynku.
Ze względu na szybkie wiązanie gipsu stosuje się opóźniacze wiązania.
Wszystkie elementy stalowe, mogące mieć kontakt z zaprawą gipsową należy zabezpieczyć przed korodującym
działaniem gipsu.
6.Kontrola jakości

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm:
Woda – PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie”,
Kruszywo – PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,
Gips – BN-87/6732-04 „Gips ceramiczny”.
Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-75/B-14505 „Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne”
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną.
- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa.
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat:
 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie
większej niż 3 na długości łaty kontrolnej
 odchylenie powierzchni i krawędzi:
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych;
- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi;
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż
3 mm/m;
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
- miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,
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-

nie dopuszczalne jest występowanie następujących wad:
 wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego
 pęknięcia powierzchni
 wykwity soli w postaci nalotu
 trwałe zacieki na powierzchni
 odparzenia, odstawanie od podłoża

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór materiałów.

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

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone,
wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.. Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą
na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe
należy naciąć dłutami.
8.3. Odbiór wykonanych tynków

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna,
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,
- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest
niedopuszczalne,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPIST ZWIĄZANE
-

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”

-

Polskie normy :






PN-B-04500
PN-B-10100
PN-B-01302
PN-C-04630
PN-B-14501

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
Zaprawy budowlane zwykłe.
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SST.01.18. WARSTWY WYRÓWNAWCZE, POSADZKI BETONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw wyrównawczych
i posadzek betonowych w ramach realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w
Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
posadzek betonowych .
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie w/w prac winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu
robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie ewentualne
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do
robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.

Beton o klasie określonej w projekcie
 Receptura betonu, wg której jest on sporządzany powinna być przedłożona do akceptacji Inspektora.
 Beton musi spełniać następujące wymagania:
-wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie
-nasiąkliwość nie większą niż 9%
3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.

Środki do transportu betonu:
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- betonowóz,
- inne,

Podawanie betonu:
- pompą,
- miksokretem,
-taczkami
Mieszankę należy rozkładać ręcznie
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.
5.3. Opis ogólny.
1.
2.

3.

Posadzki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj posadzki, grubość
warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokości szczelin
dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,
dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające,
wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu
nie powinna przekraczać:
36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego,
12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
mniejsze od podanych odstępu szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie trzeba liczyć się
z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości
posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa dokumentacja projektowa.

5.4. Wykonanie posadzek betonowych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i
robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.
Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5oC.
Podłoże lub podkład powinny by ć trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej,
z podziałem na szczeliny dylatacyjne.
Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże”
W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć
1/3 grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm – 16mm.
Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwórni,
uzgodnionej z Inspektorem.
Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na
gładko.
Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie
powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni
powinna być chroniona przed mrozem.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości powinna obejmować:
– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i
niniejszą ST,
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– sprawdzenie wykonania podkładu,
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu.
6.1. Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu.
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób podany w PN-B06250:
- -konsystencja i urabialność mieszanki betonowej,
- -wytrzymałość na ściskanie,
- -nasiąkliwość.
Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza się w przypadku powstania
wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji.
Częstotliwość badań betonu:
Należy wykonać zgodnie z PN-B-06250.
7. OBMIAR ROBÓT

Posadzki betonowe oblicza się w m2.
8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
– podczas układania podkładu,
– po całkowitym stwardnieniu podkładu.
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
– jakości zastosowanych materiałów,
– prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
– równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,
– jakości zastosowanych materiałów,
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Odbiór posadzki powinien obejmować:
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 posadzki:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
-sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,
-sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 szt. na 100m2, albo wg
wskazań Inspektora,
Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o określonym
spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między
dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niż 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od
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płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5 mm na całej długości lub szerokości
posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego w projekcie spadku.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:









PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06256
Beton odporny na ścieranie.
PN-B-06250
Beton zwykły.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06262
Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą
młotka Schmidta typu N
PN-B-06261
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie
BN-73/6736-01
Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie

-świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.
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SST.01.19. POSADZKI Z PŁYTEK
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek z płytek w
ramach realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłóg
z posadzką z płytek
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robót. Wszelkie
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed
przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki:
- z granitogresu.
Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej,
lub
warstwa
betonu
na
gruncie,
odpowiadające
pod
względem
wytrzymałości PN-B-04500.
Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV),
antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków mrozoodpornością. Należy
zastosować płytki 1 gatunku.
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania.
Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania,
niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednia atesty.
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3. SPRZĘT

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu mieszadła
wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w pomieszczeniach
zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych
plandeką, z otwieranymi burtami.
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w temperaturze poniżej
5ºC.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Opis ogólny.
5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek.

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie poniżej 5ºC.
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę chemoodporną
min. 20 MPa (beton kl. B-15).
Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy lub paskiem
izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne:
– w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
–
oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach,
–
w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji,
– przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu.
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę cementową
należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą
konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o
wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym
zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla
podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu
pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym.
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo,
przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po
ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu.
5.2.2. Układanie posadzek.

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich, oraz
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić
5-35ºC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10ºC.
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z recepturą
producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę
klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i
tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie
powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających
poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny
one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o
jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę
z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z
tworzyw sztucznych.

81

Budowa wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac,
konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora.
Kontrola jakości powinna obejmować:
– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i
niniejszą ST,
– sprawdzenie wykonania podkładu,
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek.
Podczas odbioru jakościowego płytek, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:
– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
– gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),
– jednolitość barwy,
– stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),
– prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość
płytek),
– prawidłowość zachowania wymiarów.
Odchyłki wymiarów mogą wynosić:
– długość i szerokość krawędzi ±0,6%,
– grubość płytek ±5%,
– prostoliniowość krawędzi ±0,5%,
– prostopadłość ±0,6%,
– wypaczenia krawędzi ±0,5%.
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu
powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po
wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się:
– mrozoodpornością,
– elastycznością,
– odpornością na wilgoć,
– przyczepnością ok. 1,1 MPa,
– czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
– czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się:
– mrozoodpornością,
– elastycznością,
– odpornością na wilgoć,
– czasem utwardzania do ok. 24 h.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH.
7. OBMIAR ROBÓT

Posadzki oblicza się w m2.
8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności wykonywanych robót zanikających.
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
– podczas układania podkładu,
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– po całkowitym stwardnieniu podkładu.

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
– jakości zastosowanych materiałów,
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,
– równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny
podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości,
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiór posadzki powinien obejmować:
– ocenę wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, gładką
powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem,
– dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,
– dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż ±5 mm
na całej długości pomieszczenia,
– spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm na
całej długości pomieszczenia,
– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,
– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,
– jakości zastosowanych materiałów,
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:


PN-B-10145



PN-B-10156



PN-EN 87: 1994






PN-EN 99: 1993
PN-EN 100: 1993
PN-EN 101: 1994
PN-EN 102: 1993



PN-EN 103: 1994



PN-EN 106: 1993










PN-EN 163: 1994
PN-B-12032
PN-B-12035
PN-B-14501
PN-B-06251
PN-B-04500
PN-B-06711
PN-B-06256

Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.
Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.
Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione.
Płytki i płyty ceramiczne.
Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.
Płytki nieszkliwione.
Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe.
Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Beton odporny na ścieranie.
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SST.01.21. ROBOTY MALARSKIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w
ramach realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac
malarskich farbami lateksowymi i silikonowymi mającymi cel ochronny, lub dekoracyjny
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu
robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych
należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. Równocześnie,
zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski
ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poż.). Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy
p. poż. i BHP.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.

Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby lateksowe i silikonowe do wymalowań
wewnętrznych, na tynki, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C81914:1998 i posiadać ocenę higieniczną PZH.
Farby dyspersyjne charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na uszkodzenia mechaniczne,
ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej.
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się farba gruntująca przeciwrdzewna
i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania
2.1.1 Farby lateksowe
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Spoiwem w farbach lateksowych są bardzo drobne kulki plastiku zawieszone w wodzie. Wybór rodzaju plastiku
decyduje o przyszłych właściwościach farby. Rozpuszczalnikiem farby lateksowej jest woda i - kiedy ona wyparuje kulki plastiku wiążą się ze sobą i z barwnikiem. Czas schnięcia jest uzależniony od temperatury, wiatru i wilgotności.
Normalnie czas schnięcia wynosi 1-3 godz. Po tym czasie można malować ponownie. Jednakże całkowite wyschnięcie
farby może zabrać kilka tygodni.
Farb lateksowych używa się zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Produkuje się je w szerokiej skali: Od
połysku do pełnego matu. Maję zastosowanie do malowania ścian, sufitów, podłóg i stolarki.
Surowe drewno na zewnątrz budynku powinno się zawsze zagruntować farbą alkidową przed pomalowaniem farbą
lateksową.
Do wyróżniających się właściwości farb lateksowych należy nie wydzielanie się rozpuszczalników w czasie schnięcia
oraz duża odporność na zmiany warunków atmosferycznych.
2.1.2 Farby silikonowe

Farby silikonowe na bazie żywicy silikonowej dają odtrącającą wodę powierzchnię. Farby te umożliwiają migrację pary
wodnej na zewnątrz i pozwalają na "oddychanie" pomalowanego nimi podłoża.
Farby silikonowe stosuje się do malowania surowych niemalowanych uprzednio podłoży, a także do podłoży malowanych
farbami mineralnymi.
3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu zaakceptowanego
przez Inspektora.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Farby dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-20 l, lub innych uzgodnionych z odbiorcą. Powinny
być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC.
4.1. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie
-Postępowanie z preparatem
Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić materiał przed zamarznięciem. Unikać
kontaktu ze skórą, oczami. Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
-Magazynowanie
Magazynować w krytych pomieszczeniach o temperaturze 5-25 0C przy sprawnie działającej wentylacji, znacznie
powyżej temperatury krzepnięcia. Przechowywanie w temperaturach niższych niż temperatura krzepnięcia jest szkodliwe
dla wyrobu. Chronić przed nasłonecznieniem. Po otwarciu opakowanie należy szczelnie zamykać i przechowywać
pionowo, aby uniknąć wycieku. Na obszarze magazynu przestrzegać zakazu palenia, nie spożywać pokarmów.
4.2. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
Produkt stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji; nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas
pracy z produktem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy
przestrzegać zwykłych środków bezpieczeństwa.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 „Roboty malarskie budowlane
farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.”
Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
oceny PZH i odpowiadać polskim normom.

Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. poż. W szczególności, przy wykonywaniu
wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy:
– stosować odzież ochronną,
– wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
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– przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie,
– zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż.
5.3. Opis ogólny.
5.3.1. Malowanie farbami silikonowymi lub lateksowych na podłożach z tynków cienkowarstwowych, tynków
cementowo-wapiennych, lub płyt gipsowo-kartonowych.
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu:
– robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, wyłączników
elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu),
– wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe,
– montażu ślusarki i stolarki,

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny być równe i bez
spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość
powierzchni.
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg zaleceń producenta
farby).
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30ºC.
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku.
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać.
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można nakładać po
wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża
potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby.
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb dyspersyjnych. Farb akrylowych nie można
nakładać na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu farbami należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów.
6. KONTROLA JAKOŚCI

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości
materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do
użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane
przed użyciem.
Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie.
6.1. Farby dyspersyjne do wymalowań wewnętrznych na podłożach tynkowych.

Farby powinny charakteryzować się:
– matowym wyglądem powłoki,
– czasem schnięcia do 2 h,
– wydajnością ok. 10 m2/dm3,
– liczbą nanoszonych warstw 1-2,
– dobrą przyczepnością.
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża-tynku należy dokonać odbioru tynku, bezpośrednio przed
przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoża należy przeprowadzić przy temperaturze min. 5ºC i wilgotności
względnej powietrza max. 65%.
7. OBMIAR ROBÓT

Roboty malarskie oblicza się w m2.
8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót malarskich obejmuje:
– sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości,
– sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku budowy,
– ocenę jakościową wykonanych powłok.
Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż 5ºC i przy
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wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki:
równomierności rozłożenia farby,
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki,
widocznych gołym okiem śladów pędzla,
– sprawdzenie połysku powłoki,
– sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki szmatką w
kontrastowym kolorze – nie powinny pozostawać ślady farbki na szmatce,
– sprawdzenie odporności na zarysowanie,
– sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową),
– sprawdzenie grubości powłoki
na elementach stalowych – przyrządami elektromagnetycznymi,
na innych podłożach – zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie
– sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną – po przesunięciu po niej osełki z drobnoziarnistego
piaskowca
nie
powinny
wystąpić
widoczne
gołym
okiem
z
odległości 0,5
m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej),
– badanie przyczepności powłoki
do tynku – poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem,
do podłoży metalowych – poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych płytkach
kontrolnych,
– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką szczotką lub szmatką
nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny wystąpić smugi ani zmiany w barwie,
– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powłoki mokrą
namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powłoka
mieć jednakową barwę,
– sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe. Gdy którekolwiek z
badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazać
usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub poprawienie niewłaściwie wykonanych robót i powtórne
przedstawienie ich do badań.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”;
-Polskie normy:













PN-B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i
sufity. Klasyfikacja.
PN-EN-23270:1993
Farby, lakiery i ich surowce- Temperatury i wilgotność do kondycjonowania i
badań.
PN-EN ISO 1513:1999 Farby i lakiery – Sprawdzanie i przygotowanie próbek do badań.
PN-EN ISO 1514:2000
Farby i lakiery – Znormalizowane płytki do badań.
PN-EN ISO 1517:1999
Farby i lakiery – Badania schnięcia powierzchniowego – Metoda z kuleczkami
szklanymi.
PN-EN ISO 2409:1999
Farby i lakiery – Metoda siatki nacięć
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery – Oznaczanie grubości powłoki
PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery – Oznaczenie gęstości- Część1: Metoda pikometryczna.
PN-EN ISO 2811-4:2002 Farby i lakiery Oznaczenie gęstości – Część 4: Metoda kubka ciśnieniowego
PN-EN ISO 11341:2000 Farby i lakiery – Sztuczne działanie atmosferyczne i ekspozycja na sztuczne
promieniowanie – Ekspozycja na filtrowanie promieniowanie lampy ksenonowej
PN-EN ISO 11998:2002 Farby i lakiery – Oznaczenie odporność powłok na szorowanie na mokro i ich
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podatność na czyszczenie.
PN-EN ISO 4628-1:1999 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok lakierowych. Określenia
intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia – Ogólne zasady i schematy klasyfikacji
PN-ISO-11507:2000
Farby i lakiery _ Ekspozycja powłoka lakiery na sztuczne działanie atmosferyczneEkspozycje na promieniowanie fluorescencyjne UV i wodę.
PN-C81914-2002
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
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SST.01.23. DRZWI I OKNA
1. WSTĘP
1.2

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru drzwi, okien
w ramach realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja
pkt. 1.1.

techniczna

jest

stosowana

jako

dokument

przy

realizacji

robót

wymienionych

w

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż drzwi,
okien.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.
1.5.2.

Wymogi formalne

Drzwi i okna powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją wbudowania,
akceptowaną przez Inspektora.
Montaż drzwi, okien powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta
ślusarki.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy i nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań
przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu drzwi, okien upewnić się, że
zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały
okienna wykonana indywidualnie z PCV z szybami przeciw włamaniowymi oraz muszą posiadać funkcję tak zwanego
szkła bezpiecznego. Kolorystyka według rysunku elewacji. Szyba: Zespolona, 4/16mmAlu/ 4, o współczynniku U=1,1
W/m2K Okucia: z mikrowietrzeniem, blokadą błędnego położenia klamki
klamki: standardowe, białe
- drzwiowa zewnętrzna z drzwi płytowych stalowych pokrytych folią PVC odporna na działanie promieni UV.
atestowana wkładka zamka głównego, 3 bolce antywyważeniowe, regulowane zawiasy, wizjer, klamka, wzmocnienie
szyldu zamka głównego.
Etapie wykonawstwa należy powiadomić konserwatora zabytków w celu potwierdzenia kolorystyki.
- drzwiowa wewnątrzlokalowa z drzwi płytowych gładkich lakierowanych np. typu PORTA w kolorze białym w
drzwiach do łazienki zastosować kratkę nawiewną
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. TRANSPORT

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.
Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych elementów pomocniczych powinny zapewniać
stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o
wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i
wpływami atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu
na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Wymagania przy montażu drzwi, okien.

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem drzwi, okien należy ocenić możliwość bezusterkowego
wykonania prac, poprzez:
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i
wypoziomowania;
- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania;
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku;
Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku.
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeża,
w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe.
Elementy drzwi i okna powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń.
5.3. Opis ogólny.

Do mocowania drzwi, okien nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane elementy. Możliwe
jest zamocowanie okien i drzwi w ościeży za pomocą:
kołków wstrzeliwanych
kołków rozporowych
kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i
obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku.
Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, zaleca się montaż drzwi i ścianek po związaniu tynków na
ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Możliwe jest również zabezpieczenie profili folią lub lakierem
ochronnym.
Przed przystąpieniem do osadzania drzwi i okien należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania elementu. Przy
osadzaniu okien należy wykonać próg w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogiętego o szer. 50 mm
± 2 mm. Ościeżnice drzwi i ścianek aluminiowych należy zamocować w ościeżu w miejscach gdzie występują siły
pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Odległość miejsc mocowania do naroży powinny wynosić 50 –
100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania należy ustalić wg otworów
wykonanych w kształtownikach. W otworach w ościeżu należy osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące powinny
wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. Osadzone w ościeżach drzwi i okien powinny być uszczelnione
tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić
elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta ślusarki.
6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości okien, drzwi wykonanych z profili PCV, obejmuje sprawdzanie następujących cech:
- przekrój profilu dwu- lub trzy komorowy;
- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108;
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;
- szklenie
 zgodnie z zestawieniem stolarki
Izolacyjność cieplna okna zgodna PN-91/B-02020 oraz Dz. U. nr 132 z dnia 28.10.97
- drzwi zewnętrzne wyposażone w okucia antywłamaniowe
Ponadto jakość, okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu:
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-

zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta,
podstawowych wymiarów
stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych),
stanów powłok wykończeniowych profili,

7. OBMIAR ROBÓT

Oblicza się szt. zamontowanych elementów stolarki.
8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze osadzenia okien, drzwi powinny zostać sprawdzone:
- zgodności wbudowanego elementu z projektem,
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania,
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna różnica długości
przekątnych otworu może wynosić 1 cm),
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc
zamocowania,
- stan i wygląd powłok wykończeniowych drzwi i okien (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, pęknięć,
odprysków, łuszczenia).
- dokładność uszczelnienia ościeżnic drzwi i okien z ościeżami otworów budowlanych,
- prawidłowość działania części ruchomych okuć.
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. Jeżeli wszystkie
przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z warunkami technicznymi. W razie
zakwestionowania całości lub części robót, należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich
poprawek.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”;
- Polskie normy:




PN-91/B-02020
PN-82/B-02403
PN-90/B-02867



PN-90/B-92210

 PN-82/B-92010
 PN-EN 14179-1:2008
 PN-EN 1279:2006
- Niemieckie normy:
 DIN 4108
 DIN 17 651
 DIN 1748-F22

„Ochrona cieplna budynków”
„Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.”
„Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez ściany.”
„Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty
z drzwiami szklane klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.”
„Elementy i segmenty ścienne metalowe.”
Szkło w budownictwie.
Szkło w budownictwie. Szyby zespolone
współczynniki przenikania ciepła
tolerancyjne wymiarowe
własności mechaniczne

- wyroby ślusarki aluminiowej powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH;
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SST.01.26. OBRÓBKI Z BLACHY, TYTANOWO-CYNKOWEJ,
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek z blachy
powlekanej, tytanowo-cynkowej i miedzianej ramach realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania
plaży w Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
obróbek z blachy stalowej powlekanej
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie przykrycia z blachy cynkowo-tytanowej, powlekanej i miedzianej winno być zlecone przedsiębiorstwu
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.
Roboty związane z wykonaniem obróbek winno być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.
Przy wykonywaniu prac montażowych elementów z blachy należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych
obowiązujących w budownictwie przy robotach montażowych i dekarskich.
1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań
przed przystąpieniem do robót.
2. MATERIAŁY
2.1. Obróbki blacharskie – cynkowo-tytanowej

Obróbki blacharskie, zostaną wykonane z cynkowo-tytanowej. Charakteryzuje się wysoką odpornością na korozje.

3. SPRZĘT

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do wykonywania obróbek i
zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
4.1. Transport

Transport blach powinien je zabezpieczyć przed opadami, oraz kondensacją pary wodnej. W czasie transportu należy
unikać rzucania arkuszy, jak również przeciągania ich po nierównym podłożu. Powstałe w czasie transportu uszkodzenia
mogą ujawnić się dopiero po wykonaniu pokrycia, pod wpływem działania temperatury i opadów.
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4.2. Magazynowanie

Blacha musi być składowana na płaskiej, czystej i gładkiej powierzchni, wentylowanych pomieszczeniach lub
zadaszonych wiatach. Arkusze i kręgi muszą być odizolowane od gruntu, np. przez ułożenie na paletach. Blachy należy
chronić przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi materiałami mogącymi spowodować korozję chemiczną.
5 .WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wymagania przy wykonywaniu robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane.
5.2. Opis ogólny

Podkład pod pokrycie z blachy powinien stanowić równą i gładką powierzchnię.
Długość do wykonania podkładu, należy dostosować do rozstawu elementów, do których będą mocowane wkrętami
samogwintującymi. Minimalna średnica wkrętów wynosi 6 mm, w każdym punkcie mocowania należy zastosować dwa
wkręty. Łebki wkrętów powinny być całkowicie zagłębione w podkładzie. Długość wkrętów musi być tak dobrana aby
po przykręceniu do elementu cynkowo-tytanowego, pozostawał wolny koniec wkrętu, dł. min. 5 mm.
Możliwe jest układanie blachy powlekanej „na listwę” lub „na rąbek stojący”.
6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Blacha tytanowo-cynkowa
Blacha cynkowo-tytanowa dostępna jest w postaci:
-arkuszy o szerokości 500-1000 mm i długości 3000 mm
-kręgów szer. 500-1000 mm
7. OBMIAR ROBÓT

Obróbki blacharskie oblicza się w m2
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT
8.1. Odbiór podkładu

Odbiór podkładu należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót pokrywczych, należy sprawdzić:
- równość podkładu –
- prawidłowość ukształtowania spadku ,
Wyniki odbioru podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy.
8.2. Odbiór pokrycia

Po wykonaniu obróbek należy dokonać odbioru prac, pod kątem:
- wyglądu zewnętrznego pokrycia,
- odchyleń rąbków od linii prostych (tolerancja ±5 mm)
- mocowania arkuszy,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Dz. U. nr 75/2002
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
 PN-B-02361
Pochylenie połaci dachowych
 PN-H-92126
Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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SST.01.29. OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin ściennych z
płytek w ramach realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
okładzin ściennych z płytek ceramicznych i gresowych w budynku.
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie okładzin ściennych z płytek winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robót. Wszelkie
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed
przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki o kolorystyce, wymiarach i innych cechach określonej w
projekcie.
Podłoże dla okładziny z płytek stanowi tynk cementowo-wapienny lub folia w płynie na tynku cementowo-wapiennym
o odpowiedniej wytrzymałości.
Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością, odpornością na uderzenia, płytki
stosowane na zewnątrz budynków mrozoodpornością. Należy zastosować płytki 1 gatunku.
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania.
Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością.
Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednia atesty.
3. SPRZĘT

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu mieszadła
wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w pomieszczeniach
zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych
plandeką, z otwieranymi burtami.
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w temperaturze poniżej
5ºC.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Opis ogólny.
5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek szkliwionych:

Podkład powinien być wykonany z tynku cementowo-wapiennego..
5.2.2. Układanie płytek.

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich, oraz
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić
5-35ºC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10ºC.
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z recepturą
producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę
klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i
tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie
powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia dolnej wypoziomowanej warstwy płytek.
Grubość spoin powinna wynosić ok. 2-3 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej,
oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar
masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą powierzchnię.
6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu okładzin z płytek ściennych szkliwionych polega na sprawdzeniu wszystkich
faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora.
Kontrola jakości powinna obejmować:
– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i
niniejszą ST,
– sprawdzenie wykonania podkładu,
– sprawdzenie poprawności wykonania okładzin z płytek ściennych szkliwionych.
Podczas odbioru jakościowego płytek przeznaczonych do wykonania okładzin ściennych należy sprawdzić:
– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
– gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),
– jednolitość barwy,
– stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),
– prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość
płytek),
– prawidłowość zachowania wymiarów.
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu
powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po
wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się:
– przyczepnością ok. 1,1 MPa,
– czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
– czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni.
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Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się:
– czasem utwardzania do ok. 24 h.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH.
7. OBMIAR ROBÓT

Okładziny oblicza się w m2
8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór okładzin z płytek ściennych szkliwionych powinien obejmować:
– ocenę wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – okładzina powinna stanowić równą, gładką
powierzchnię,
– dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,,
– spoiny powinny przebiegać prostoliniowo,
– sprawdzenie połączenia płytek z podkładem,
– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w okładzinie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:


PN-EN 87: 1994






PN-EN 99: 1993
PN-EN 100: 1993
PN-EN 101: 1994
PN-EN 102: 1993



PN-EN 103: 1994



PN-EN 106: 1993







PN-EN 163: 1994
PN-B-12032
PN-B-12035
PN-B-14501
PN-B-04500

Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.
Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.
Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione.
Płytki i płyty ceramiczne.
Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.
Płytki nieszkliwione.
Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe.
Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
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SST.01.31.

PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu
parapetów wewnętrznych i zewnętrznych dla realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania
plaży w Gołanicach.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
montażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w budynku przedszkolnym
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie montażu parapetów zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora., a w przypadku zmian rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację
projektantów.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.
-

Zastosowanym materiałem do wykonania parapetów są:
wewnętrznych – z płytek ceramicznych oraz płyty Postformingowej
zewnętrzne – z płytek klinkierowych
3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Do transportu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Opis ogólny.

Parapety dostarczane są w długościach dobranych indywidualnie do każdego okna.
5.2. Montaż.

Parapety będą montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej, lub na wspornikach swobodnie wystawionych Odstęp
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nad grzejnikiem powinien wynosić 8 cm.
K każdym przepadku muszą „podchodzić” pod okna.
6. KONTROLA JAKOŚCI

Przed rozpoczęciem montażu parapetów należy sprawdzić pod względem zachowania pionu i poziomu miejsc montażu.
Dostarczane parapety należy sprawdzić czy nie są uszkodzone, czy folia jest prawidłowo naklejona, tzn. czy nie ma
pęcherzy powietrznych, czy są kompletne, i czy kolor dostarczonych parapetów jest zgodny z zamówieniem. Do każdej
partii dostarczonych elementów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że
odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 mb długości parapetu.
8. ODBIÓR ROBÓT

Podczas odbioru należy sprawdzić:
– atestację dostarczonych elementów,
– podstawowe wymiary geometryczne,
– prawidłowość osadzenia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zaaprobowany 1 m długości wg obmiaru płatny jest na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio:
– zakup materiałów,
– dowóz na plac budowy,
– wykucie gniazd lub bruzd,
– osadzenie i zamontowanie elementów,
– zabetonowanie lub zamurowanie gniazd,
– naprawę uszkodzeń,
– sprzątnięcie miejsca wykonywania prac.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
–
–

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
Aprobaty techniczne materiałów.
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SST.01.32. OKŁADZINA ELEWACYJNA KLINKIEROWA
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
elewacyjnych przy zastosowaniu systemu klinkierowego dla realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów
zagospodarowania plaży w Gołanicach.

1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Określenia podstawowe

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
okładziny elewacyjnej z płytki klinkierowej.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.
1.5.1.

Wymogi formalne

Elementy systemu powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją wbudowania,
akceptowaną przez Inspektora.
1.5.2.

Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań
przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
2. MATERIAŁY
- płytka klinkierowa:
to płytki spiekane powierzchniowo (nasiąkliwość do ok. 7%) o potwierdzonej odporności na mróz. Poza tym
muszą spełniać specjalne warunki w zakresie gęstości objętościowej skorupy oraz posiadaæ przynajmniej 28 klasę
wytrzymałości na ściskanie. Powierzchnia nie musi byæ gładka
- gotowa zaprawa do przyklejania płytek klinkierowych i jego spoinowania,
- materiały do czyszczenia i konserwacji elewacji klinkierowej.
3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. 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.
Warunki przechowywania elementów systemu, powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia.
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Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach
półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy
również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwasów.
Nie wolno dopuścić do zalania wodą cegły klinkierowej.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane.
3.2.1.

Podparcie murowanej ściany licowej

Jest niezbędne w następujących przypadkach:
- gdy wysokość ściany licowej opartej na fundamencie na pełnej szerokości cegły przekracza 12 m,
- co 2 piętra (max. 6 m) w przypadku podparcia na 2/3 szerokości cegły,
- ponad otworami drzwiowymi i okiennymi,
3.3. Murowanie (montaż) okładziny zewnętrznej z płytki klinkierowej:
3.3.1. Wykonanie zaprawy
Należy sprawdzić własności zakupionej płytki, aby w zależności od jej nasiąkliwości i odpowiednio dobrać rodzaj
zaprawy.
Powinno się stosować gotowe zaprawy murarskie. Przygotowanie zaprawy polega na dodaniu do suchej mieszanki
odpowiedniej ilości wody. Zaprawę wykonuje się zgodnie ze znajdującymi się na opakowaniu zaleceniami

producenta. Podczas pracy nie należy dodawać do zaprawy dodatkowej ilości wody, gdyż mogą wystąpić różnice
kolorystyczne na fudze.
3.3.2.

Murowanie:
−
−
−
−
−

W trakcie klejenia zawsze należy mieszać płytki z kilku palet.
Do klejenia powinno się używać czystych narzędzi i sprzętu. Na stanowisku pracy należy utrzymywać ład
i porządek.
Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, w tym zaprawą, należy natychmiast usunąć na sucho miękką szczotką
lub czystą wodą przy użyciu wilgotnej gąbki.
Nie powinno się kleić w czasie deszczu i mrozu. Nie można dopuścić do wypłukiwania zaprawy ze
spoin na lico muru.
Nowowzniesiony mur przez 14 dni powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem folią w sposób
umożliwiający swobodny przepływ powietrza.

3.3.3.

Spoinowanie:
−
−
−
−

3.3.4.

Murowanie i spoinowanie może być wykonane przy użyciu tej samej zaprawy, jeżeli jest to zaprawa do
jednoczesnego murowania z wykonaniem spoin. Zaprawa musi mieć konsystencję wilgotnej ziemi.
Spoiny pionowe i poziome powinny dobrze przylegać do cegły. Resztki zaprawy, które wystąpiły ze
spoin, należy usunąć.
Natychmiast po stężeniu zaprawy spoinę trzeba wyrównać kielnią spoinówką.
Spoinowanie należy wykonać począwszy od góry do dołu elewacji.

Czyszczenie:
Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, które wystąpią na licu w trakcie murowania i fugowania, natychmiast
powinno się usunąć metodą suchą. Nie można dopuścić do wiązania zaprawy na powierzchni licowej cegły

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości wykonania elewacji klinkierowej obejmuje odbiory materiałów, oraz odbiór końcowy po wykonaniu
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robót.
Odbiór materiałów powinien obejmować ocenę jakości elementów przeznaczonych do wmontowania, polegająca na
sprawdzeniu:
- zaświadczeń jakości i świadectw wystawianych przez producentów cegły, zaprawy oraz systemów kotwiących
- podstawowych wymiarów,
- wyglądu (brak wykwitów),
- poziomy i piony

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej elewacji..
Zarówno Inspektora jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego
materiału. śądanie wykonawcy musi zostać przedstawione na piśmie.
8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny zostać sprawdzone:
- zgodność wbudowanego elementu z projektem;
- odchylenie od pionu i poziomu:
max 2mm na 2 m i max 3 mm na długości 3 m;
- zwichrowana z płaszczyzny pionowej max 2 mm na 2 m.
- prawidłowość kotwienia w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc
zamocowania;
- dokładność wykonania spoin.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Według warunków kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- Polskie normy:







PN-B-14501
PN EN 771-1
PN EN 10079
PN-B-03200
PN-B-06200
PN-B-04500

„Zaprawy betonowe zwykłe.”
"Wymagania dotyczące elementów murowych Część I: Elementy murowe ceramiczne"
Stal, Wyroby, Terminologia
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
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SST.01.33. OKŁADZINA ELEWACYJNA Z TYNKU
MINERALNEGO
11.
11.1.

WSTĘP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
elewacyjnych przy zastosowaniu systemu klinkierowego dla realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów
zagospodarowania plaży w Gołanicach.

11.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
11.3.

Określenia podstawowe

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
okładziny elewacyjnej z tynku mineralnego.
11.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
11.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.
11.5.1. Wymogi formalne

Elementy systemu powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją wbudowania,
akceptowaną przez Inspektora.
11.5.2.

Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań
przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
12.
MATERIAŁY
- gotowa zaprawa klejowa
- grunty
- tynk mineralny
- narożniki
- materiały do czyszczenia i konserwacji elewacji.
- Siatka z włókna szklanego
13.

SPRZĘT

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
14.

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.
Warunki przechowywania elementów systemu, powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia.
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach
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półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy
również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwasów.
Nie wolno dopuścić do zalania wodą cegły klinkierowej.
15.

WYKONANIE ROBÓT

15.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane.

MONTAż NAROżNIKÓW METALOWYCH
Narożniki metalowe naleć zamontować przed zatopieniem siatki z włókien szklanych
Do mocowania narożników naleć użyć kleju do wykonania warstw wzmacniających z siatki z włókien
szklanych.
Narożniki naleć wkleić na wszystkich załamaniach powierzchni t.j.
- Ościeża okienne i drzwiowe
- Gzymsy
- Opaski okienne
- Na narożach zewnętrznych ścian
WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACEJ Z SIATKI Z WŁÓKIEN
SZKLANYCH
Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności
powietrza , w temperaturze otoczenia od +5º C do +25º C , na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią
operacje słońca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie mogą wystąpić opady atmosferyczne .
Świeżo wykonaną warstwę naleć przed okresem stwardnienia chronić przed
opadami atmosferycznymi. Wykonanie warstwy zbrojącej należy rozpocząć po okresie gwarantującym
właściwe związanie termoizolacji z podłożem ( nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt
styropianowych ). Warstwę zbrojoną wykonać za pomocą zaprawy klejowej producenta wybranego systemu
ocieplenia.
Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanosić na powierzchnie zamocowanych płyt ciągłą warstwa o grubości 4
- 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej naleć
niezwłocznie wtopić w nią siatkę szklaną wykorzystując do tego celu gładką pacę stalową. Następnie na
wyschniętą powierzchnię przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej celem całkowitego
wyrównania i wygładzenia powierzchni o grubości 3 – 4 mm Grubość warstwy zbrojonej jednej siatki z włókien
szklanych powinna wynosić od 7 do 9 mm. Sąsiednie pasy siatki musza być układane na zakład nie mniejszy
niż 10 cm w pionie i w poziomie.
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt zaprawą klejącą . Szerokość
siatki zbrojącej powinna być tak dobrana , żeby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na
całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przyklejonymi
bezpośrednio na warstwie termoizolacji siatkami o szerokości ościeży i zachodzącymi na elewacje min. 20 cm.
PRZYGOTOWANIE I NAKŁADANIE PREPARATÓW GRUNTUJACYCH
Preparaty gruntujące i podkłady tynkarskie znajdujące się w pojemniku po ich
dokładnym wymieszaniu są gotowe do użycia. Preparat gruntujący można nakładać pędzlem lub przez natrysk.
Należy zastosować preparat gruntujący wybranego systemu ocieplenia.
WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ
Elewacyjne wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po dwóch
dniach od wykonania warstwy zbrojonej siatka z włókna szklanego.
Jako wyprawę na ściany naleć zastosować systemowy tynk mineralny o delikatnej strukturze ( 1,5 -2,5 mm )
barwiony w masie. Przygotowany materiał należy nanosić cienką równomierna warstwą na całej powierzchni ,
używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie usunąć nadmiar tynku do warstwy o
grubości ziarna , krótką pacą ze stali nierdzewnej. Materiał można ponownie wykorzystać po jego wymieszaniu.
Następnie w zależności od posiadanego wyglądu tynku zacierać lub modelować pacą stalową lub z tworzywa
sztucznego. Czas obróbki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zależnie od warunków atmosferycznych ) . Zacieranie
naleć wykonać przy niewielkim nacisku pacy , równomiernie na całej powierzchni elewacji. Twardniejącego
materiału nie naleć rozrabiać wodą . Dla uzyskania optymalnych walorów estetycznych zaleca się wykonanie
elewacji stanowiącej odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo.
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Przygotowane masy i zaprawy tynkarskie naleć nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po całkowitym
wyschnięciu preparatu gruntującego. Proces związania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej
pogodzie w temperaturze otoczenia od +5 ºC do +25 ºC przy stabilnej wilgotności powietrza. Prace tynkarskie
należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operacje słoneczną i wiatr. Takie
warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku , co znacznie utrudnia , a czasem uniemożliwia wykonanie
prawidłowej struktury tynku. Po nałożeniu na podłoże, świeży tynk należy chronić , aż do momentu wstępnego
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi.
16.

KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości wykonania elewacji obejmuje odbiory materiałów, oraz odbiór końcowy po wykonaniu robót.
Odbiór materiałów powinien obejmować ocenę jakości elementów przeznaczonych do wmontowania, polegająca na
sprawdzeniu:
- zaświadczeń jakości i świadectw wystawianych przez producentów cegły, zaprawy oraz systemów kotwiących
- podstawowych wymiarów,
- wyglądu (brak wykwitów),
- poziomy i piony

17.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej elewacji..
Zarówno Inspektora jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego
materiału. śądanie wykonawcy musi zostać przedstawione na piśmie.
18.

ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny zostać sprawdzone:
- zgodność wbudowanego elementu z projektem;
- odchylenie od pionu i poziomu:
max 2mm na 2 m i max 3 mm na długości 3 m;
- zwichrowana z płaszczyzny pionowej max 2 mm na 2 m.
- prawidłowość kotwienia w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc
zamocowania;
- dokładność wykonania spoin.
19.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Według warunków kontraktu.
20. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- Polskie normy:
• Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym przy temperaturze -15°C
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie
obowiązujące)
• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac elewacyjnych
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SST.01.34. POKRYCIE BLACHA TRAPEZOWA
1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
pokryciowych dachów skośnych blachą trapezową w zakresie realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów
zagospodarowania plaży w Gołanicach.
1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie poniższych czynności:



Wykonanie ołacenia i odeskowania
Wykonanie pokrycia Blacha trapezowa

1.4. Określenia podstawowe

Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogólne wymagania podano w specyfikacji ogólnej.
2.

Materiały





Łaty o przekroju 38x50 mm, a wzdłuż okapu 58x50 mm
Deski z drewna sosnowego grubości 25 mm.
Powłoka paroizolacyjna
Blacha trapezowa – wzór określony w dokumentacji

Dachówka blachodachówka musi spełniać wymagania PN-B 12020 i musi spełniać normę europejską DNI –EN-1304
3. Sprzęt i narzędzia

Roboty można wykonywać ręcznie lub używając sprzętu podstawowego.
4. Transport

Zaleca się użyć do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy
zabezpieczyć materiały przed zniszczeniem oraz zamoczeniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne

Podkład:
 Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a łatą kontrolną
długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku
i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.
 Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.
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Blacha trapezowa :
 Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych dotyczących
podkładu.
dla blachy trapezowej należy przyjąć zasady krycia i montażu obróbek blacharskich
w zależności od kształtu profilu i jego wysokości ustalone w instrukcji technicznej
producenta blachy pokryciowej.
- ustala się minimalną gr. blachy stalowej na 0.7 mm.
- pokrycie całej połaci dachu powinno być wykonane w ciągu od kalenicy do okapu.
- kolor wierzchni blachy trapezowej według projektu
- obróbki blacharskie ( gąsiory , pasy pod i nad rynnowe ,opierzenia ogniomurków i
obróbki elementów wystających ponad dachem) powinny być wykonane zgodne
z instrukcją techniczną producenta.
5.2. Wymagania szczegółowe

Łaty







Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach.
Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek.
Do czół krokwi należy przybić deskę grubości 0k 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych.
Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej.
Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów.
Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita deska środkowa –
wzdłuż osi kosza a po obu jej stronach deski łączone na styk
Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwi.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego
 Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a ich jakość potwierdzona
jest przez producenta.
 Należy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST.
 Należy sprawdzić czy , łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe ora czy posiadają zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i przeciwpożarowe.
W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badanie zgodnie z postanowieniami
normy państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robót

Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii wykonywania robót oraz prac
zanikowych takich jak prawidłowy sposób odeskowania, podkładu z łat za pomocą 3 m łaty
6.3. Kontrola w czasie odbioru robót

Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie:






Zgodności z dokumentacją projektową
Jakości zastosowanych materiałów
Jakości wygłądu powierzchni dachówki
Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, kompletności
wyposażenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachówki wentylacyjne, ławy kominiarskie, drabinki
śniegowe, osiatkowania wlotów wentylacji dachu.
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówki zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót pokryciowych jest m2.
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8. Odbiór robót
8.1. Odbiór częściowy

Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi obejmować całość prac dla
powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.
8.1.1. Odbiór pokrycia z dachówki

Odbiór pokrycia z dachówki polega na:
 Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub żyłki i miarki z podziałką
milimetrową
 Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się przez oględziny
 Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy przeprowadzać
wzrokowo.
8.2. Odbiór ostateczny – końcowy

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i zgodności z dokumentacją
projektową.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów z kontroli
częściowych, wyników badań i pomiarów i oceny wizualnej.
Zasady i termin powoływania komisji określa umowa.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:







Szczegółowe specyfikacje techniczne
Dziennik budowy
Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności
Protokoły odbioru podłoży
Protokoły odbioru częściowego
Instrukcje producentów materiałów

W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej , dokonać kontroli
zgodnie z pkt 6. i porównać z wymaganiami określonymi powyżej.
Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
9. Podstawa płatności

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. Przepisy związane

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali
układanych na ciągłym podłożu.
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SST.02.01. ROBOTY ZIEMNE - MAKRONIWELACJA
1.0. WSTĘP
1.1.

1.2.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych - makroniwelacji w ramach realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania
plaży w Gołanicach.
Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze
robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór
robót zgodnie z pkt 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem robót ziemnych - makroniwelacji:
 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
 pomiary geodezyjne – powierzchniowe,
 wykopy gruntu wraz z przemieszczeniem i wbudowaniem w nasypy,
 wykopy z załadunkiem gruntu na samochody samowyładowcze i wywozem,
 nasypy wykonane z dowiezionego gruntu
 plantowanie powierzchni terenu,
 rozścielenie ziemi urodzajnej na tereny zielone i obsiew mieszanka traw z nawożeniem NPK.

1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi
normami i określeniami podanymi w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, obowiązującymi
normami, Specyfikacją Techniczną (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2.0 MATERIAŁY
Brak materiałów
3.0 SPRZĘT

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w . „Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem wynikającym z technologii
prowadzenia robót:
 koparki gąsienicowe 0,4 i 0,6 m3,
 spycharki gąsienicowe 100 – 150 kM,
 zagęszczarki
4.0 TRANSPORT

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-.00.00. „Wymagania ogólne”.
- do przewozu płyt - dowolne środki transportu o odpowiednim tonażu i gabarytach.
- do przewozu ziemi urodzajnej, urobku oraz piasku - samochody samowyładowcze,
- do transportu wody - cysterny,
5.0 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 ”Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.
5.2

Wykonanie robót ziemnych - makroniwelacji
Roboty ziemne – makroniwelację realizować zgodnie poniższą kolejnością:
 pomiar geodezyjny powierzchniowy.
 zdjęcie humusu przy użyciu sprzętu mechanicznego –i zhałdowanie w rejonie, gdzie nie przewiduje
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się realizacji prac ziemnych
część humusu, ze względu na znaczną odległość przewiduje się załadować na samochody wywrotki i
przetransportować w miejsce składowania.
kolejnym etapem robót jest wykop przy użyciu spycharek i zgarniarek z przemieszczeniem i
wbudowaniem urobku w nasypy (część urobku).
część wykopu można wykonywać koparkami przed lub podsiębiernymi z załadunkiem na
samochody wywrotki i transportem w miejsce wbudowania.
odchylenia rzędnych terenu po wykopie od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż
±1 cm,
powierzchnie skarp wykopów i nasypów nie powinny mieć wklęśnięć większych niż 10 cm, a
pochylenie nie powinno odbiegać od projektowanego o więcej niż 10%
nasypy wykonywać z wykorzystaniem gruntu miejscowego (wydobytego z wykopów),
grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie oraz liczbę przejazdów maszyny zagęszczającej
należy określać doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny,
wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określany wg normy BN-77/8931-12 powinien
wynosić:
- dla gruntów piaszczystych min. 1,00,
- dla gruntów spoistych min. 0,95.
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 1000 m2 każdej warstwy,
wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Gdy wilgotność
gruntu przeznaczonego do zagęszczania jest mniejsza o więcej niż 20% w stosunku do wilgotności
optymalnej, zagęszczaną warstwę zaleca się polewać wodą. Natomiast gdy jest mniejsza o 25% od
wilgotności optymalnej, grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub przez dodanie wapna
palonego. Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość, należy określać laboratoryjnie wg PN-88/B04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”,
na terenach przewidywanych pod zieleń wykonać wyrównanie powierzchni spycharkami oraz
rozścielenie ziemi urodzajnej,
nadmiar humusu załadować na środki transportu kołowego i usunąć poza teren robót względnie
wbudować w otaczające tereny zielone.
powierzchnie wykopów i nasypów po zakończeniu przemieszczania gruntów splantować
mechanicznie sprawdzając rzędne zgodnie z projektem,
na terenach przewidywanych pod zieleń wysiać nawozy NPK i obsiać mieszanką traw.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości, materiałów i robót podano w ST-.00.00. „Wymagania ogólne” oraz
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót ziemnych” i normy PN-68/PN-06050 i PM-98/S02205.
6.1. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości wydane przez producentów i uzyskać
akceptację Inżyniera
6.2. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Kontroli jakości podlega wykonanie:
 wykopów w zakresie zgodności sytuacyjnej i wysokościowej
z Dokumentacją Projektową i ST oraz wskaźników zagęszczenia podłoża gruntowego,
 nasypów w zakresie zgodności sytuacyjno-wysokościowej
z Dokumentacją Projektową i ST oraz wskaźników zagęszczenia wbudowanego gruntu,
Kontrola związana z wykonaniem robót ziemnych - makroniwelacji powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm PN-68/B-06050, PN-98/S-022205 i PN-88/B-04481.
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Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za prawidłowe, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy
robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać
za nie zgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z dokumentacja projektową:
- sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych podanymi w projekcie
i ustalenia ewentualnych zmian,
- sprawdzenie czy zostało wykonane zagęszczenie naturalnego podłoża gruntowego z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2
- sprawdzenie zgodności wykopów,
- sprawdzenie zgodności nasypów,
- sprawdzenie wskaźników zagęszczenia gruntu wbudowywanego w nasypy zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2,
- sprawdzenie parametrów wbudowywanego gruntu przez laboratorium wykonawcy i
zatwierdzenie przez Inżyniera,
- minimalny zakres badań: badanie uziarnienia, wskaźnika różnoziarnistości, wskaźnika
piaskowego i wodoprzepuszczalności.
7.0. OBMIAR ROBÓT
Roboty ziemne w m3
8.0. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-.00.00. ”Wymagania ogólne”, ”Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robót ziemnych” oraz normie PN-68/B-06050
8.1. Odbiór częściowy
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
 Dziennik Budowy
8.2. Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
 dokumenty jak przy odbiorze częściowym
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
 protokoły wykonanych badań wskaźników zagęszczenia
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów
 inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę
geodezyjną
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami kontraktu
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE





Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane
Dz. U. Z 1999 r. Nr 43, poz. 430 – W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy
Dz. U. z 1972 r. Nr 13. poz. 93 – sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-montażowych i rozbiórkowych
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych w obiektach budownictwa
hydrotechnicznego (Zarządzenie nr 127 MR z dnia 16.10.1978r. GWMtg.210-9/78)
PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Określanie, symbole, podział i
opisy gruntów.
PN-98/S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.
PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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SST.02.04. DROGI, PLACE, PARKINGI I CHODNIKI
1. WSTĘP

1.1

1.2.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem dróg, placów, parkingów i chodników w ramach realizacji Budowy
wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze
robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór
robót zgodnie z pkt 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:

1.3.1.

Wykonanie dróg, parkingów i chodników

roboty pomiarowe – powierzchniowe i liniowe,

roboty ziemne – wykonanie koryta, plantowanie powierzchni,

ustawienie krawężników drogowych 15 x 30 cm na fundamencie betonowym z oporem,

ustawienie obrzeży trawnikowych 8 x 30 cm na podsypce piaskowej,

wykonanie podbudowy pod drogi i parkingi

wykonanie podbudowy pod chodniki

wykonanie nawierzchni na drogach i parkingach i placach z kostki betonowe, np. „POLBRUK”
grubości 8 cm na 3 cm podsypce piaskowej-cementowej,

wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej, np. POLBRUK grubości 8 cm na 3 cm
podsypce cementowo-piaskowej,

wykonanie chodników i nawierzchni w technologii kraty trawnikowej

1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi
normami i określeniami podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
obowiązującymi normami, Specyfikacją Techniczną (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-.00.00 „Wymagania ogólne”.
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót wg Dokumentacji Projektowej.
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Użyte materiały muszą posiadać atest producenta i odpowiadać wymogom PN, BN lub posiadać
certyfikat na znak bezpieczeństwa B, lub certyfikat zgodności z PN bądź aprobatę techniczną.
Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie
oznaczone:
- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów
podlegających tej certyfikacji,
- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie
co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych
certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

112

`

Budowa wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

-

-

1.6.

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejska wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa , dla których producent wydał
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

Materiały do wykonania robót drogowych
 krawężniki drogowe 15 x 30 cm wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04
 obrzeża trawnikowe 8 x 30 wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04,
 kostka betonowa–grubości 8 cm szara wg aprobaty technicznej IBDiM lub atestu producenta oraz
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, które musi
odpowiadać wymaganiom normy DIN 18501,
 beton na podbudowy Rm = 6 – 9 MPa wg norm PN-75/S-96015 i PN-62/B-06250,
 beton na ławy pod krawężniki B15 zgodnie z atestem producenta,
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
 podsypka piaskowa z piasku średniego lub pospółki o współczynniku filtracji ks => 10 m/dobę bez
frakcji +>0,05 mm oraz części organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mm nie więcej niż 3 - 5%,
 piasek drobny do wypełniania spoin,
 żwir gruby
 piasek drobny,

3.0 SPRZĘT
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem wynikającym z
technologii prowadzenia robót:
 koparki kołowe,
 spycharki kołowe,
 walce ogumione,
 płyty wibracyjne lekkie,
4.0 TRANSPORT

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
- do przewozu kostki betonowej "POLBRUK" stosować dowolne środki transportowe gwarantujące
prawidłowy dowóz nie uszkodzonego materiału, zgodnie z wymaganiami normy BN-77/6741-02 (jak
dla klinkieru),
- do przewozu płyt - dowolne środki transportu o odpowiednim tonażu i gabarytach.
- do przewozu mieszanki betonowej - samochody betonowozy z pompą podającą,
- do przewozu piasku, żwiru, pospółki - samochody samowyładowcze,
- do transportu wody - cysterny,
- do transportu cementu - cementowozy
5.0 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00. ”Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.
5.2 Wykonanie robót drogowych
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy krawężników i ich oznaczenie w terenie powinny być wykonane przez geodetę z
uprawnieniami. Trasę wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.
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5.2.2. Roboty ziemne
Ponieważ większość robót ziemnych została zrealizowana w ramach makroniwelacji obecnie przewiduje
się tylko dokop koryt pod podbudowy oraz wykop pod ławy oporowe krawężników i obrzeży. Ze względu
na niewielki zakres robót wykop realizowany będzie ręcznie względnie sprzętem specjalistycznym.
Urobek należy złożyć obok wykopu i po wykonaniu ławy część wykorzystać do zasypki, a resztę załadować
na środki transportu kołowego i usunąć poza teren budowy. Zasypkę zagęścić do wskaźnika Is
= 1,00, zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim.
5.2.3. Wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeża
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków prostych i łuków wykonać na podstawie dokumentacji
projektowej. W przygotowanym wykopie wykonać szalowanie ławy. Przed przystąpieniem do betonowania
wykonawca powinien dostarczyć recepturę na beton B15.
Wykonanie ławy betonowej z oporem polega na rozścieleniu dowiezionego betonu w szalowaniu oraz
odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem (lub bez oporu) po zagęszczeniu betonu
powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem rysunkom konstrukcyjnym załączonym do dokumentacji
projektowej.
5.2.4. Wbudowanie krawężników drogowych i obrzeży trawnikowych
Na przygotowanych ławach betonowych układać krawężniki drogowe na podsypce cementowo- piaskowej
1:4, oraz obrzeża trawnikowe zgodnie z dokumentacją projektową, bez wypełniania spoin.
5.2.5. Wykonanie podbudów
Na przygotowanym podłożu wykonać podbudowy:
- Z piasku jako warstwa odsączająca zagęści zagęszczarkami do Is=1,00
- z chudego betonu Rm = 6 – 9 MPa pod drogi, place i parkingi o grubości określonej w projekcie
Podbudowy nie wykonywać przy temperaturze poniżej 2o C oraz gdy podłoże jest zmarznięte i
podczas opadów deszczu. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi
do akceptacji recepturę wytwarzania mieszanki betonowej. Po rozścieleniu i wyprofilowaniu
mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. Wszelkie prace przy podbudowie muszą być
zakończone po upływie 2 godz. od chwili wykonania mieszanki betonowej. Przerwy w zagęszczaniu
nie mogą być dłuższe niż 0,5 godz. a zagęszczać należy do osiągnięcia wskaźnika 1,00. Podbudowę
należy pielęgnować poprzez podlewanie wodą przez okres co najmniej 7 dni. Nie należy dopuścić
do wyschnięcia warstwy podbudowy, aby nie powstały pęknięcia skurczowe.
5.2.6. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnie z kostki betonowej „POLBRUK” wykonywać zgodnie PN-74/S-98017.
- kostka betonowa „POLBRUK” grubości 8 cm układana na 3 cm podsypce piaskowej-cementowej.
Spoiny wypełniane piaskiem drobnym. Zagęszczanie nawierzchni wibratorami o sile odśrodkowej
16 – 20 kN, powierzchni płyty 0,35 – 0,50 m i częstotliwości 75 – 100 Hz. Nierówności nawierzchni
nie mogą przekraczać 6 mm, ilość miejsc wykazujących odchylenia nie może przekraczać 15 na 1
km pasa ruchu oraz 2 na jednym hektometrze, natomiast tolerancje niwelety ± 20 mm.
- Nawierzchnie z piasku drobnego rozłożyć i zagęści zagęszczarkami.
- Nawierzchnie z kraty trawnikowej
6.0.

KONTROLA JAKOŚCI

6.1.

6.2.

Ogólne zasady kontroli jakości, materiałów i robót podano w ST-.00.00. „Wymagania
ogólne”,
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót drogowych”.
Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości wydane przez producentów i uzyskać
akceptację Inspectora.
Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Kontroli jakości podlega wykonanie:
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 nawierzchni dróg, placów i parkingów,
 nawierzchni chodników i opasek.
Kontrola związana z wykonaniem wszystkich nawierzchni powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za nie zgodną z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacja projektową:
podłoża wzmocnionego, materiałów, krawężników i obrzeży, podbudów, nawierzchni i oznakowania
poziomego oraz pionowego.

7.0.OBMIAR ROBÓT
Roboty drogowe w m2
8.0. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. ”Wymagania ogólne”, ”Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robót drogowych”
8.1.

Odbiór częściowy
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
 Dziennik Budowy

8.1.1.

Zakres robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
podbudowy betonowe– grubości, rzędne powierzchni, spadki,
podsypki piaskowe i cementowo-piaskowe – grubości,
nawierzchnie z kostki betonowej ,np. „POLBRUK” – rzędne powierzchni i spadki,
jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych
materiałów, prawidłowości wykonania, oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt. 6.0.

8.2.

Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
 dokumenty jak przy odbiorze częściowym
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
 protokoły wykonanych prób i badań wytrzymałościowych
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów
 inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę
geodezyjną
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
 protokoły badań wskaźników zagęszczenia oraz parametrów wytrzymałościowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE


PN-S-06101:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznego.



PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
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PN-S-96014:1997 – Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszone. Wymagania i badania.



PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.



PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwa, określenia.



PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metoda badań.



PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dług.. Właściwości fizyczne.



PN-EN 1340:2004 Krawężniki drogowe. Wymagania i metody badania.



Atest producenta oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym kostki betonowej „POZBRUK”, która musi odpowiadać wymaganiom normy DIN 18501



PN-S 96012:1997 Drogi samochodowe. – Podbudowa i ulepszona podłożona z gruntu
stabilizowanego cementem



PN-EN-12620:2004 1996 Kruszywa do betonu



PN-EN 12899-1:2005 Stałe znaki pionowe drogowe. Część 1: Znaki stałe.
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SST.03.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.0.WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej. są warunki wykonania, kontroli i odbioru robót związanych
z rozbiórkami na terenie inwestycji pt. Budowy wraz z przebudowa obiektów zagospodarowania plaży w
Gołanicach.
1.2.

Zakres stosowania specyfikacji..

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna może być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym, przy
zleceniu i realizacji Robót , wymienionych w punkcie 1.1. Należy ją rozpatrywać łącznie z Ogólną specyfikacją
ST-.00.00 „Wymagania ogólne". Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z
wykonaniem prac rozbiórkowych.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
prac rozbiórkowych:

1.4. Określenia podstawowe
Wszystkie sformułowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegółowych są obowiązujące na równi z
wymaganiami Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne" oraz normami. Szczegółowa Specyfikacja
Techniczna może być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.
Określenia podstawowe stosowane w niniejszej SST-5.2 są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92/04, poz. 880 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118) oraz z podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
ST-00.00. „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne zasady dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Szczegółową
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera, reprezentującego Inwestora na placu budowy.

2.0. MATERIAŁY
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. „ Wymagania
ogólne". W opracowaniu objętej niniejszą specyfikacja nie mają zastosowania materiały.
3.0. SPRZĘT
Warunki ogólne podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. „ Wymagania ogólne".poz.3.0
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Należy używać takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, zarówno
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Przy robotach w pobliżu istniejących urządzeń
podziemnych, prace należy wykonać ręcznie.
4.0. TRANSPORT
Warunki ogólne podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.. „Wymagania ogólne".poz.4.0
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu które nie wpływają niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Stan
techniczny środków transportu powinien być na bieżąco kontrolowany przez Inżyniera. .
5.0.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Warunki ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami, warunkami i zaleceniami
Specyfikacji ST-00.00 "Warunki ogólne" zgodnie z rozwiązaniami podanymi w Dokumentacji, oraz zgodnie z
wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych i poleceniami Inżyniera Budowy.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii (GUGiK).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację.

5.2. Prace przygotowawcze
Do prac przygotowawczych należą:
a)

Zabezpieczenie i usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia
terenu oraz usunięcie roślinności i ewentualnych składowisk odpadów

b)

Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem

5.3. Rozbiórki budynków

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
zabezpieczyć teren rozbiórki poprzez oznakowania, ogrodzenie, wykonanie osłon przed skutkami spadania
materiałów z rozbieranego obiektu zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt,
konstrukcje zabezpieczające elementy przed wywróceniem zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania
z budynku materiałów z rozbiórki ( np. zsypy ) zabezpieczyć przed uszkodzeniem znajdujące w pobliżu
rozbieranego budynku latarnie, słupy z przewodami, drzewa i.t.p. odłączyć od sieci instalacje elektryczne,
telefonicznej, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, ogrzewania.
Czynności te powinny być wykonane przez pracowników właściwych instytucji i potwierdzone wpisem
do dziennika rozbiórki. przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne
(liny, odzież robocza, kaski, okulary, rękawice ochronne
).gruz i drobne materiały usuwać przez zsypy. Roboty rozbiórkowe można przeprowadzać w zależności od
warunków ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez przewracanie ścian lub z zastosowaniem
materiałów wybuchowych. Rozbiórkę elementów żelbetowych zaleca się wykonywać za pomocą młotów
pneumatycznych i palników acetylenowych, którymi przecina się
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kolejno odpowiednie pręty zbrojeniowe. Elementy konstrukcji stalowych rozbiera się przez cięcie palnikiem
acetylenowym. Zwalnianie ścian metodą podcinania jest zabronione. Prace rozbiórkowe elementów konstrukcji
należy prowadzić jednocześnie tylko na jednym poziomie. Wydobywanie urobku po obu stronach ścian
fundamentowych musi przebiegać symetrycznie. Robót rozbiórkowych nie należy wykonywać w czasie
silnego wiatru, opadów atmosferycznych i innych nie korzystnych warunków pogodowych. Istniejące pod
posadzką instalacje należy usunąć w celu uniknięcia kolizji przy układaniu sieci po nowo projektowane obiekty.
Rozbiórkę obiektów należy przeprowadzić w następującej kolejności:
a) demontaż urządzeń i instalacji rozbiórka okien i drzwi
b) demontaż i rozróbka wszystkich elementów dachu znajdujące się ponad jego poziomem wraz
obróbkami blacharskimi, rynnami itp.
c)

zdjęcia pokrycia dachowego rozbiórka dachu

d) rozbiórka wszystkich ścian rozbiórka posadzki rozbiórka fundamentów

5.3.2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni
Rozbiórka obejmuje nawierzchnię placów i chodników
6.0.KONTROLAJAKOŚCIROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej
ST- 00.00 „Wymagania ogólne".
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z niniejszą specyfikacją oraz poleceniami
Nadzoru. Realizacja robót musi być zgodna z wymaganiami norm polskich (PN), przepisów oraz ze sztuką
inżynierską.
7.0. OBMIAR ROBÓT
a) m 2 - dla dachu

b ) m 3 - dla ścian, posadzki i fundamentów
c) m 2 - dla rozbiórki nawierzchni
d) tony - dla stali

Obmiar robót określa zakres robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami
Technicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym.
Ilość faktycznie wykonanych robót, oblicza się wg pomiarów sporządzonych przez służby geodezyjne oraz
wg operatu powykonawczego. Wynik tych obliczeń umieszcza się w Księdze Obmiaru.
Inżyniera Budowy i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Zmiany ilościowe lub jakościowe mogą być uwzględnione w obmiarze robót jedynie pod warunkiem wpisania ich
w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inżyniera Budowy.
8.0.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „ST-00.00" „Wymagania Ogólne" oraz w
Uchwale nr 11 Rady Ministrów RP, z dnia 11.02.1983r.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Specyfikacjami, normami (PN) i wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli
wszystkie pomiary i badania wykazały pozytywne wyniki..
Należy wyróżnić:
a)

Odbiór częściowy, obejmujący roboty zanikające
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b)

Odbiór Końcowy Obiektu lub Budowy

c)

Odbiór Ostateczny całego zadania inwestycyjnego

9.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji „ST-00.00" „Wymagania ogólne".
Płatność za jednostkę obmiarową robót rozbiórkowych należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową,
obmiarem robót, oceną jakości zastosowanych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników
pomiarów oraz badań.

Ceny jednostkowe robót rozbiórkowych obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego -wewnętrzny transport narzędzi i sprzętu pomocniczego -wykonanie niezbędnych
zabezpieczeń BHP na stanowisku roboczym i wokół strefy przyobiektowej -demontaż urządzeń ,instalacji -ostrożne
wykucie z muru ościeżnic okiennych i bram z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce -rozebranie obróbek
,rynien, rur spustowych z blachy z posortowaniem na nie nadajacą się do dalszego użytku i złożenie na
wskazane miejsce -rozbiórka istniejącego pokrycia -przygotowanie zestawu spawalniczego tlenowo-acetylenowego do
cięcia -przestawianie zestawu spawalniczego, rozciąganie węży -cięcie elementów konstrukcji stalowej -opuszczenie
zbloczem pociętych elementów konstrukcji stalowej na poziom terenu i odniesienie na miejsce składowania -burzenie
elementów betonowych , żelbetowych i ceglanych młotem pneumatycznym -przesuwanie sprężarki i rozciąganie węży segregowanie ,sortowanie i układanie materiałów uzyskanych z rozbiórki -usunięcie gruzu-zasypanie miejsc po
wykonanych rozbiórkach -załadowanie gruzu na środki transportowe -wywiezienie gruzu -wyładowanie ze środków
transportowych -uprzątnięcie placu budowy po rozbiórkach -plantowanie terenu poprzez ścięcie wypukłości,
zasypanie wgłębień, wyrównanie powierzchni
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wykonawca obowiązany jest znać i stosować obowiązujące przepisy, a w szczególności:


Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118 z
późniejszymi zmianami);



Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92/04, poz. 880 z późniejszymi
zmianami);



Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 39/07, poz. 251).



Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. poz.93.



Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U 01.62 poz. 627) Zmiany Dz. U.
05.113.954



Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628) oraz rozporządzeń wykonawczych
wydanych na ich podstawie



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 Dz. Ust. Nr 152poz. 1736 w sprawie
wzorów dokumentów stosowania na potrzeby ewidencji odpadów. Rozporządzenie Ministra
Transportu i Gospodarki z dnia 15.06.1999 r Dz. Ust. Nr 57 poz. 608 ( wraz z późniejszymi
zmianami )
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10.1. INNE DOKUMENTY

Przywołane w niniejszej Specyfikacji Polskie Normy (PN) oraz Normy Branżowe (BN) należy traktować
jako integralną część Dokumentów Kontraktowych na równi z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacjami
Technicznymi.
Należy rozumieć, że normy (PN) i (BN), oznaczone datą są obowiązujące wg konkretnej edycji, a dla norm
nie oznaczonych konkretną datą obowiązuje ostatnie wydanie tej normy.
Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm krajowych, związanych z pracami
objętymi Kontraktem, nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Zastrzega się, że w przypadku wystąpienia innych niedogodności i trudności związanych z pracami,
wynikłych z braku kompletnej dokumentacji obiektów kierownik rozbiórek musi opracować „Projekt
technologii rozbiórek" z zachowaniem wszystkich, obowiązujących zasad przepisów bhp.
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SST.03.02. NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH
11.

WSTĘP

11.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem naprawy porierzchni betonowej nabrzeża w ramach realizacji Budowy wraz z przebudowa obiektów
zagospodarowania plaży w Gołanicach.
11.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
11.3.

Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania betonu
konstrukcyjnego, związanych z:
- czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowychpielęgnacją betonu
- usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm przez groszkowanie
- oczyszczenie frezowanych powierzchni poprzez odkurzanie odkurzaczem przemysłowym
- wykucie odsłoniętego zbrojenia – zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów
- uzupełnienie grubszych ubytków (pow. 1 cm) konstrukcji zaprawa naprawczą
- wykonanie warstwy szczepnej
- szpachlowanie całej powierzchni zaprawą naprawczą
- zabezpieczenie całej powierzchni podpór przy pomocy zaprawy wodoszczelnej zbrojonej
siatką wzmacniającą
12.

MATERIAŁY.

• warstwa sczepna,
• powłoka antykorozyjna zbrojenia,
• zaprawa naprawcza,
• zaprawa wyrównawcza (szpachla).
2.1.5. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do zapraw musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do zapraw przewiduje się
czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
13.
SPRZĘT
Roboty związane z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych mogą być wykonane ręcznie
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robót.
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiałów do napraw konstrukcji betonowych.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów.
14.

TRANSPORT




Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego oraz transportu przewidzianego
do tych robót i wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach przedmiarowych. 70 min. – przy temperaturze
+ 25oC
30 min. – przy temperaturze + 30oC

15.

WYKONYWANIE ROBÓT

15.1.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
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wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.
15.2. Zalecenia ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
ST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z późniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881), .
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania napraw elementów betonowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie sys2
temowych zestawów do napraw i iniekcji konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnych z
dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczna IBDiM do tego typu zastosowań
oraz betonów zgodnych z SST dotyczącą wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Materiały do napraw konstrukcji betonowych powinny spełniać wymagania normy PN-EN
1504-1:2000.
15.3. Przygotowanie powierzchni
Podstawowym warunkiem powodzenia naprawy jest odpowiednie przygotowanie podłoża, tzn. powierzchni betonu i
odsłoniętej stali zbrojeniowej.
Prawidłowo przygotowane do naprawy podłoże betonowe powinno charakteryzować się następującymi parametrami:
(a) wytrzymałość na ściskanie: jak dla betonu klasy ≥ B 25,
(b) wytrzymałość podłoża betonowego na odrywanie:
• wartość średnia ≥ 1,50 MPa,
• wartość minimalna = 1,0 MPa,
(c) zawartość chlorków:
• elementy żelbetowe ≤ 0,4% masy cementu,
• elementy sprężone ≤ 0,2% masy cementu,
(d) pH betonu ≥ 10.
W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace:
• usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń,
• usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu,
• usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z betonem
lub na korozję betonu oraz stali zbrojeniowej,
• odkucie otuliny betonowej wokół skorodowanych prętów,
• wymiana skorodowanych prętów zbrojeniowych,
• oczyszczenie zbrojenia,
M 02 2008
5
• oczyszczenie podłoża betonowego z wody, pyłów i części luźnych.
W przypadku korozji zbrojenia głębokość usuniętego betonu powinna sięgać co najmniej na jedną średnicę pręta w głąb od
wewnętrznego lica pręta zbrojeniowego.
Pręty, w których ubytki korozyjne obejmują więcej niż 20% przekroju poprzecznego, należy zastąpić nowymi prętami o
tych samych średnicach. W tym celu należy skorodowany odcinek pręta wyciąć i w jego miejsce wstawić nowy pręt.
Połączenie nowego pręta z istniejącym należy wykonać przez spawanie spoiną pachwinową na długości 5d przy spoinie
dwustronnej i 10d przy spoinie jednostronnej, gdzie d – średnica zastępowanego pręta. W przypadku wymiany prętów
zbrojenia głównego dźwigarów, jednocześnie można wyciąć tylko jeden pręt zbrojeniowy. Kolejne skorodowane pręty
mogą być usunięte dopiero po wspawaniu nowego pręta w miejsce usuniętego. Na czas prowadzenia w/w robót obiekt
powinien być zamknięty dla ruchu.
Pręty o mniejszych uszkodzeniach korozyjnych należy oczyścić do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-96/ISO-8501-1.
Oczyszczenie powierzchni betonu i stali zbrojeniowej można realizować przez:
• skuwanie młotkami (ręcznymi, pneumatycznymi, elektrycznymi); metoda ma zastosowanie jedynie przy
małych zakresach uszkodzeń i bardzo często wymaga dodatkowych zabiegów; jej stosowanie grozi
uszkodzeniem „zdrowego” betonu w podłożu i stali zbrojeniowej,
• oczyszczanie za pomocą obrotowych szczotek stalowych, przydatne do usuwania powierzchniowych
zanieczyszczeń na niewielkich powierzchniach,
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• szlifowanie skorodowanych warstw betonu; metoda przydatna przy wystąpieniu powierzchniowej korozji
betonu oraz do usuwania mleczka cementowego, stosowana przy niewielkich powierzchniach,
• opalanie palnikiem gazowym (oczyszczanie płomieniowe); metoda przydatna gdy powierzchnia betonu jest
zanieczyszczona olejami, niezalecana ze względu na wprowadzanie naprężeń termicznych,
• piaskowanie lub śrutowanie; metoda uniwersalna, wydajna, szczególnie zalecana,
• czyszczenie strumieniem wody pod bardzo wysokim ciśnieniem (do 100 MPa), tak zwaną "lancą wodną";
metoda uniwersalna, wydajna, szczególnie zalecana, przydatne do oczyszczania powierzchni o
skomplikowanych kształtach.
15.3.1. Gruntowanie
Powierzchnie betonowe powinny być zagruntowane warstwą sczepną zgodnie z kartą techniczną
Producenta
15.3.2. Wykonanie wypełnienie lub odtworzenie
Zaprawę naprawczą należy nanosić przez ręczne nakładanie lub narzucanie na warstwę szczepną, która zachowuje
jeszcze
właściwości klejące, zgodnie z zasadą “mokre na mokre”. Zaprawę należy nakładać kielnią stalowa, wklejając ją
energicznie w warstwę szczepną. Zaprawę naprawczą należy dobrze zagęścić, niedopuszczając do powstawania pustek.
Profilowanie oraz zagęszczanie należy wykonać wg ogólnych zasad obowiązujących przy robotach betonowych.
Nakładanie zaprawy kielnią na powierzchniach sufitowych dopuszczalne jest warstwami o grubości 10 - 30 mm (lokalnie
od 6 mm), a na powierzchniach sufitowych warstwami o grubości 6 - 20 mm. Poszczególne warstwy zaprawy nakłada się
po związaniu warstwy poprzedniej tj. po około 24 h, nakładając na poprzednią warstwę najpierw zaprawę szczepną, a
następnie kolejną warstwę zaprawy wypełniającej..
15.3.3. Naprawa rys i pęknięć.
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych powinny być usunięte przez skucie, piaskowanie
lub użycie wody pod wysokim ciśnieniem (lanca wodna).
Iniektowana rysa musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń, beton wokół rysy
nie może wykazywać oznak korozji. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje i tłuszcze itd.
Bezpośrednio przed wykonaniem warstwy zamykającej rysę, należy rysę przedmuchać sprężonym
powietrzem.
15.3.4. Warstwa szczepna
Oczyszczone podłoże betonowe i utwardzoną powłokę ochronną zbrojenia należy nasączyć wodą tak, aby powierzchnia
naprawianego betonu była matowo – wilgotna.
Warstwę sczepną należy nakładać natychmiast po wymieszaniu przez energiczne wcieranie w podłoże betonowe przy
Użyciu szczotek lub pędzli ze sztywnym włosiem. Całą naprawianą powierzchnię betonu należy jednokrotnie powlec
odpowiednią zaprawą.

• Pielęgnacja
Wykonaną warstwę naprawczą należy pielęgnować przez okres min. 5 dni chroniąc ją przed mrozem, zbyt wysoką
temperaturą oraz nadmiernym wysychaniem (np. na skutek intensywnego nasłonecznienia lub silnego wiatru) w
zależności
od potrzeb przez:
• przykrycie folią,
• przykrycie wilgotnymi matami i folią,
• przykrycie wilgotnymi matami i okresowe spryskiwanie ich wodą,
• przykrycie folią i styropianem,
• spryskiwanie wodą.
16.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola wykonanych robót obejmuje:
• badanie przygotowania podłoża betonowego,
• sprawdzenie oczyszczenia stali zbrojeniowej,
• sprawdzenie grubości powłoki antykorozyjnej prętów zbrojeniowych,
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
• badanie wytrzymałości naprawy na odrywanie od podłoża.
Ponadto kontroli podlegać powinno zachowanie warunków technologicznych podczas naprawy, do których należą:
• temperatura materiałów, podłoża i powietrza,
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• wilgotność podłoża,
• czas mieszania materiałów,
• pielęgnacja wykonanej warstwy.
Podłoże betonowe powinno spełniać wymagania wg pkt. 5.3.1. Pomiar wytrzymałości podłoża na odrywanie należy
wykonać wg PN-92/B-01814. Należy wykonać co najmniej 1 pomiar na 25 m2
powierzchni oczyszczonego podłoża, lecz
nie mniej niż 5 dla elementu.
W celu określenia głębokości i zakresu usunięcia skorodowanego betonu należy zbadać głębokość karbonatyzacji betonu
oraz zawartość chlorków w betonie. Najprostszym sposobem jest wykonanie odwiertów z konstrukcji betonowej i
nasączenie ich na świeżo fenoloftaleiną lub tymoloftaleiną. W przypadku zastosowania fenoloftaleiny warstwa zabarwiona
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na czerwono lub fioletowo ma pH powyżej 9,5, a warstwa nie zabarwiona - pH poniżej 9,5. Natomiast roztwór
tymoloftaleiny zabarwia warstwę o pH powyżej 10,5 na niebiesko, a warstwa o pH poniżej 10,5 pozostaje bezbarwna.
Jeżeli grubość tej warstwy jest większa niż otulina zbrojenia, to w czasie oczyszczania podłoża należy odsłonić całą
pierwszą warstwę zbrojenia. Jeżeli jest znacznie mniejsza, należy odsłonić miejsca lokalnie skorodowane oraz usunąć
wszystkie uszkodzone, spękane i kruche lub porowate fragmenty betonu.
W celu określenia zawartość chlorków w betonie należy pobrać z uszkodzonej powierzchni próbkę betonu w postaci
zwiercin lub odkutych okruchów i zbadać za pomocą odpowiedniego zestawu odczynników chemicznych.
Stopień oczyszczenia prętów zbrojeniowych powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt. 5.3.1.
Naprawione powierzchnie, po odpowiednim stwardnieniu zaprawy, wykonawca bada w obecności Inżyniera przez
ostukiwanie.
Badanie wytrzymałości wykonanej naprawy na odrywanie od podłoża należy wykonać wg PN-92/B-01814. Należy
wykonać co najmniej 1 pomiar na 25 m2
wykonanej naprawy, lecz nie mniej niż 5 dla elementu. Miejsce pomiarowe
wskazuje Inżynier. Wartość średnia ze wszystkich pomiarów nie powinna być niższa od 1,5 MPa, a wartość minimalna
powinna wynosić minimum 1 MPa, przy czym przełom musi przebiegać w betonie. Miejsca uszkodzone podczas badań
należy naprawić przy użyciu tej samej zaprawy.
Wszystkie wyżej wymienione badania Wykonawca wykonuje w obecności Inżyniera, a wyniki załącza do dokumentacji
powykonawczej.
17.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m3 lub 1m2 betonu w konstrukcji
18.

ODBIÓR ROBÓT

18.1.

Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia atestów deklarację zgodności do każdej partii
dostarczonej na budowę.
18.2.

Odbiór robót zanikających lub ulegających

zakryciu. 8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót.
8.2.2.Zakres robót
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.
8.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.
19.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami kontraktu
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20. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] PN-88/B-06250 Beton zwykły.
[2] PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
[3] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
[4] PN-78/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
[5] PN-96/ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów.
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych
powłok.
[6] PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
[7] PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
[8] PN-77/S-10040 śelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
[9] Vademecum bieżącego utrzymania i odnowy drogowych obiektów mostowych.
Rozdział 5.5. Wypełnianie ubytków betonu przez dobetonowanie. GDDP, Warszawa, 1993.
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[10] „Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach
mostowych”, IBDiM, Wrocław, 1998.
[11] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in situ” w nowo budowanych i istniejących konstrukcjach
obiektów mostowych. IBDiM, Wrocław, 1998.
[12] [12] Zalecenia dotyczące stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w budownictwie
komunikacyjnym. IBDiM, Wrocław, 1998.
[13] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63.
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