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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
OST.B-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Ogólna Specyfikacja Techniczna OST.B-00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną w związku
z zadaniem pn.; Remont ujeżdżalni w Stowarzyszeniu Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych
"SZANSA" w Kęble.
1.2.
Zakres stosowania OST
1.2.1. Jako część Dokumentów Przetargowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1 . 1 .
1.3.
Zakres robót objętych OST
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienioną Specyfikacją
Techniczną:
Roboty ogólnobudowlane
 Roboty rozbiórkowe
 Roboty ziemne
 Roboty betonowe
 Zbrojenie betonu
 Izolacje
 Roboty murowe
 Tynki
 Roboty ciesielskie
 Kładzenie dachów metalowych
 Stolarka drzwiowa i okienna
 Roboty elektryczne
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1 obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2 budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.4 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.5 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.6 pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
1.4.7 dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku
realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
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1.4.8 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.9 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.10 właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.11 wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.12 obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.13 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.14 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.15 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.16 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium "jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.17 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.18 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.19 poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.20 projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
1.4.21 przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.
1.4.22 części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania
do eksploatacji.
1.4.23 ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.
1.5.1. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.2. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych.
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kosztorysie ofertowym.
1.5.6. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed
rozpoczęciem robót .
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom .
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, będą
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .
Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora .
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem .
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do
robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inspektora.
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Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót odprowadzone przez wykonawcę do
ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
2.4.Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed użyciem materiałów .
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.
3.
SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
4.
TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom ST na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę, będą poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed dostarczeniem materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST
oraz innych dokumentach przetargowych.
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały urządzenia zostaną
odrzucone.
Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanego materiału: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z
Polską Normą lub z aprobatą techniczną.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót
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Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Podstawą obmiaru jest ilość jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę i zawarta dla danej pozycji
kosztorysu ofertowego.
7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania Robót.
7.4.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a)odbiorowi końcowemu,
b)odbiorowi ostatecznemu.
8.2.
Odbiór końcowy Robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
w pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnie niem
t o lerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksplo at acyjne o biekt u i bezpieczeństwo,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do
wymagań przyjętych w Dokumentacji Projektowej i ST.
8.3.
Dokumenty do odbioru końcowego Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
-Specyfikacje Techniczne,
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- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru,
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
-sprawozdanie techniczne,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
-zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
-uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
-datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin odbioru końcowego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.4. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieni zasad odbioru końcowego.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego lub ogólna cena ryczałtowa za dany zakres.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
-robociznę bezpośrednią,
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi
-koszty pośrednie,
-zysk kalkulacyjny
-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą
pozycją kosztorysową.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno - użytkowym.
- Zarządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 ) Prawo zamówień publicznych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST.B-01.00.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
KOD CPV 45110000-1

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót rozbiórkowych związanych z zadaniem pn. .; Remont ujeżdżalni w Stowarzyszeniu Pomocy
Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych "SZANSA" w Kęble.
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.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych :
- rozbiórka ścian drewnianych
- rozbiórka pokrycia dachu
- rozbiórka więźby dachowej
- częściowa rozbiórka fundamentów
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
2. MATERIAŁY
Nie występują
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.B-00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 3.
Sprzęt używany przez Wykonawcę do wykonywania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Załadunek , transport , rozładunek materiałów z rozbiórek powinien odbywać się środkami zapewniającymi
ich bezpieczny transport.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty rozbiórkowe - wykonywać ręcznie. Roboty prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Bezpośrednio z rozbiórek gruz wywozić z terenu budowy.
W widocznych miejscach umieścić tablice ostrzegawcze.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane w ST.B-00.00 pkt. 6.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.B-00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.B-00.00 „ Wymagania ogólne” pkt.8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.9.
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE





umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST.B-02.00.
ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 4511200-0
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1.WSTĘP
1.1 .Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych, które zostaną w związku z zadaniem pn.; Remont ujeżdżalni w Stowarzyszeniu Pomocy
i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych "SZANSA" w Kęble.
1.2 . Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 . Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:




wykonanie wykopów przy odkrywaniu istniejących fundamentów
wykonywanie wykopów pod fundamenty
podkłady i nawierzchnia z piasku na podłożu gruntowym

1.4 . Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 . Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Do wykonania wykopów materiały nie występują
2.2. Grunty do wykonania podkładu
Do wykonania -wymiany należy stosować pospółki żwirowe - piaskowe.
Wymagania dotyczące pospółki:
 uziarnienie do 0,50 mm.
 łączna zawartość frakcji kamienne] i żwirowej do 50 %
 zawartość frakcji pyłowej do 2 %
 zawartość cząstek organicznych do 2 % lub
2.3. Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.
3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
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Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykopy
5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarp:
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych
– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń
– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych
czynników.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich
decyzji.
5.1.5. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.1.6. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim
robót.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci.
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,98 wg
próby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w
p. 10.
6.1 . Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
– zgodność wykonania robót z dokumentacją
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie
– przygotowanie terenu
– rodzaj i stan gruntu w podłożu
– wymiary wykopów
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.2 . Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
– stan wykopu przed zasypaniem
– materiały do zasypki
– grubość i równomierność warstw zasypki
– sposób i jakość zagęszczenia.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
wykopy – [m3]
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte SST.B-01.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
– wyznaczenie zarysu wykopu,
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca
we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.
Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów
– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE





umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

14

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST.B-03.00.
ROBOTY BETONOWE
Kod CPV 45262311-4
(Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót betoniarskich, które zostaną w związku z zadaniem pn.; Remont ujeżdżalni w Stowarzyszeniu Pomocy
i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych "SZANSA" w Kęble.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
-

Podbetony chudy beton C8/10 (B-10)
Ławy i stopy fundamentowe C16/20 (B-20)
Podest i pochylnia betonowe C16/20 (B-20)

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1 . Składniki mieszanki betonowej
Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
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– Zawartość alkaliów do 0,6%
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały,
wyraźny napis zawierający następujące dane:
oznaczenie
nazwa wytwórni i miejscowości
masa worka z cementem
data wysyłki
termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie
kontroli obejmującej:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w
wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do
betonu.
g) Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami)
lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
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Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,
z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.
2.2 . Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
– pospółka kruszona 0/40,
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. SPRZĘT
Ogólne ustalenia dotyczące sprzętu podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).
4. TRANSPORT
Ogólne ustalenia dotyczące transportu podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.1 . Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Środki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1 . Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
5.2 . Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie składników:
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Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z
dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy
stosować belki wibracyjne.
Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości 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 dotykać zbrojenia buławą wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie
tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, 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
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połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego
szkliwa cementowego,
b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ułożonego betonu.
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.
Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu
– badanie mieszanki betonowej
– badanie betonu.
5.3 . Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.
5.4 . Pielęgnacja betonu
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości
manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5 . Wykańczanie powierzchni betonu
Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
pęknięcia są niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany,
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2
mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji należy:
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać,
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6 . Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej
w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz
rzędnych wg projektu technicznego.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości i robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.1.Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.1. Jednostkami obmiaru są:
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B.02.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.02.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.1.Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.1. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje betonów konstrukcyjnych:
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
– oczyszczenie podłoża
– wykonanie deskowania
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów,
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
– pielęgnację betonu
– rozbiórką deskowania
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podłożu gruntowym.
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- wyrównanie podłoża,
- ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu,
- oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE





umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST.B-04.00.
ZBROJENIE BETONU
Kod CPV 45262310-7
(Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu
w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro, które zostaną w związku
z zadaniem pn.; Remont ujeżdżalni w Stowarzyszeniu Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych
"SZANSA" w Kęble.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie zbrojenia betonu ww. obiekcie.
- wykonanie zbrojenia ław i stóp fundamentowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja
projektową, SST i poleceniami inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.B-00.00 pkt. 1.5 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ujęto w OST.B-00.00„Wymagania ogólne” pkt.2.
2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.

a) Własności mechaniczne i technologiczne stali
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w PN-81/H-84023.
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań
i rozwarstwień.
b) Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
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Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia
i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
– jeżeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
c) Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez
wytwórcę stali. Atest ten powinien zawierać:
– nazwę wytwórcy,
– oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,
– masa partii,
– numer wytopu lub numer partii,
– rodzaj obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla
każdej wiązki czy kręgu.
Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje:
– znak wytwórcy,
– średnica minimalna,
– znak stali,
– numer wytopu lub numer partii,
– znak obróbki cieplnej.
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną.
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:
– sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem – sprawdzenie stanu powierzchni wg PN82/H-93215,
– sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215,
– sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
– sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
– próba rozciągania wg PN-91/H-04310,
– próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy
ocenić pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów,
– farb lub innych zanieczyszczeń,
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż
5 mm na 1 m długości pręta.
d) Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem
wg wymiarów i gatunku. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej na
otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego.
2.2. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego,
o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.
Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy
1,5 mm.
2.3. Materiały spawalnicze
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych.
2.4. Podkładki dystansowe
23

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów.
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ujęto w OST.B-00.00„Wymagania ogólne” pkt.3.
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez
inżyniera.
Prace zbrojarskie wykonywać specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, nożycami
i innymi stanowiącymi wyposażenie warsztatu.
Sprzęt powinien być sprawny technicznie.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu wg zasad ujętych w OST.B-00.00„Wymagania ogólne” pkt.4.
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas
transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót wg zasad ujętych w OST.B-00.00„Wymagania ogólne”
pkt.5.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Zakres wykonywania robót
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042.
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach
technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem wody ciepłej. Stal narażoną na choćby
chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży.
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z
jednoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264. Łączenie prętów należy wykonywać
zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z rysunkami
i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy
d £ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem,
wydłużanie prętów [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kąt.
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Minimalne średnice trzpienia używane przy wykonywaniu haków zbrojenia.

Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna
być nie mniejsza niż 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji,
w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować
średnicę zagięcia równą co najmniej 20 d. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi
10 d.
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą
być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy
wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.
5.2.2. Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń
wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania
bocznego.
Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych
sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne.
Na wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek plastykowych
pierścieniowych. Na dnie formy powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego
przez inżyniera.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych
węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:
– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
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Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem deskowania
nie może ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego
powinna wynosić co najmniej:
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego i podpór masywnych,
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
– 0,3 m – dla zbrojenia głównego dźwigarów,
– 0,025 m – dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Łączenie prętów za pomocą spawania
W konstrukcjach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:
– czołowe, elektryczne, oporowe,
– nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym,
– nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym,
– zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym,
– zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym,
– czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,
– czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
– czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem,
 zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości płatności wg zasad ujętych w OST.B-00.00„Wymagania
ogólne” pkt.6.
6.1.Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inżyniera i
potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.
Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
– gatunku stali,
– ilości stali,
– ich średnic,
– długości, rozstawu i zakotwień,
– prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania,
– sprawdzenia grubości otuliny (może być dokonywane przez Inżyniera również po betonowaniu,
przy użyciu przyrządów magnetycznych).
Dopuszczalne tolerancje:
– odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,
– różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3 mm,
– liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczać
20% wszystkich skrzyżowań,
– dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm,
– różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5 mm,
– różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm.
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Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót wg zasad ujętych w OST.B-00.00„Wymagania ogólne” pkt.7.
7.1. Jednostką obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarami
w terenie. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia,
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu
wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę prętów
o średnicach większych od wymaganych w projekcie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w OST.B-00.00 pkt. 8
„Wymagania ogólne” oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.
8.1. Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz
wpisany do Dziennika Budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w OST.B-00.00„Wymagania ogólne” pkt.9.
9.1. Podstawę płatności zbrojenia betonu stalą klasy A-III i A-0 stanowi cena jednostkowa
za 1 tonę wykonanego zbrojenia.
Cena obejmuje:
– prace pomiarowe i przygotowawcze,
– transport i składowanie materiałów,
– oczyszczenie i wyprostowanie prętów,
– wygięcie, przycinanie i łączenie prętów,
– montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu,
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– czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót,
– wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez inżyniera.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
 normy
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
PN-89/H-84023/01
Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06
Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.
PN-81/H-92120
Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości
i niskostopowej.
PN-84/H-93000
Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej
jakości i niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości. Wymagania
i badania.
PN-82/H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-90/H-04408
Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-87/H-01104
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
PN-88/H-01105
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PB-75/H-93200/00
Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.
PB-75/H-93200/06
Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do wyrobu
śrub i nakrętek na gorąco. Wymiary.

28

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST.B-05.00
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Kod CPV 45320000-6
(Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, które zostaną w związku z zadaniem pn. Remont
ujeżdżalni w Stowarzyszeniu Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych "SZANSA" w Kęble.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i pionowych
obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.
1.4.2. Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Eurolan 3K - wyrób do gruntowania podłoża
EUROLAN 3 K jest niezawierającą rozpuszczalnika, 60% emulsją bitumiczną przeznaczoną na podłoża
suche i wilgotne. Rozcieńczony wodą w stosunku 1:10, stosowany jest jako grunt dla np. SUPERFLEX 10,
SUPERFLEX 100/100S, Plastikol UDM2/2S
Dane techniczne Baza - emulsja bitumiczna Rozpuszczalnik - nie wystepuje Kolor - brunatny, czarny Postać
(konsystencja) – ciecz
Gęstość - ok. 1,0 kg/dm3
Sucha pozostałość - ok. 60%
Zużycie - 0,05 – 0,08 kg/m2
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Temperatura stosowania - od +40C
Nakładanie - pędzel, wałek, natryskowo
Czyszczenie narzędzi - w stanie świeżym wodą, po związaniu rozpuszczalnikiem Verdunnung AX
2.1.2. SUPERFLEX 10 – polimerowo-bitumiczna dwuskładnikowa masa uszczelniająca SUPERFLEX 10
jest wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, niezawierającą rozpuszczalników i przez to
przyjazną dla środowiska, przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. SUPERFLEX
10 przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w
gruncie substancje agresywne, aż do stopnia "mocno agresywne" według normy DIN 4030. Zalety:
przyjazny dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników może być stosowany na podłożach suchych i lekko
wilgotnych wiąże na skutek reakcji chemicznej, o szybkiej odporności na opady atmosferyczne do
stosowania na nieotynkowanym murze elastyczny także w ujemnych temperaturach Zastosowania:
hydroizolacje fundamentów (ławy, ściany, płyty, stopy) hydroizolacje stropów garaży podziemnych
hydroizolacje dachów odwróconych i zielonych uszczelnienia pośrednie (pod jastrychem) podłóg, i
posadzek, pomieszczeń mokrych, tarasów itp. hydroizolacje balkonów i tarasów z drenażowym
odprowadzeniem wody na podłożach cementowych (beton, jastrych, bloczki), murowych (mury z ceramiki
porotyzowanej, cegły, bloczków silikatowych, betonu komórkowego), tynkach na spoiwie cementowym i
wapiennym, itp. do klejenia płyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych typu EPS lub XPS
Dane techniczne
Baza - dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami masa bitumiczna
Rozpuszczalnik - nie wystepuje
Kolor - brunatny, czarny
Konsystencja - pastowata Gęstość - ok. 0,7 kg/dm3
Sucha pozostałość - 90%
Zużycie - 3,5 – 4,5 litra/m2 – w zależności od obciążenia wilgocią/wodą
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) - od +1C do +35C
Nakładanie - kielnia, paca
Czas schnięcia przy +20° C i 70% wilgotności względnej powietrza - ok. 3 dni
Czyszczenie narzędzi - w stanie świeżym wodą, po związaniu rozpuszczalnikiem Verdunnung TE
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i
elektronarzędzi.
Do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,
b) do przygotowania mas bitumicznych – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,
c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie,
d) do cięcia taśm dylatacyjnych – nożyczki, nożyce, noże
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepisów przewozowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.B-00.00„Wymagania ogólne” pkt.5.
5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków z masy bitumicznej
SUPERFLEX 10 wykonuje się na podłożach:
– betonowych lub żelbetowych monolitycznych,
– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, bloczków betonowych,
silikatowych, z betonu komórkowego, z ceramiki porotyzowanej itp
– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym (lub cementowo-wapiennym).
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać następujące
wymagania ogólne:
– powinny być nośne i nieodkształcalne,
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i
rysy o szerokości większej niż 3-4 mm wypełnić zaprawą naprawczą np., Cerinol FM, Cerinol RM,
Deitermann HKS),
– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety (naroża
wklęsłe) lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od
krawędzi (naroża wypukłe). Fasetę wykonać np. z zapraw Cerinol FM, Cerinol RM – jej promień powinien
wynosić min. 3cm, z masy bitumicznej SUPERFLEX 10 – jej promień powinien wtedy wynosić max. 2 cm,
alternatywą jest wklejenie taśmy uszczelniającej SUPERFLEX B240/400.
– podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne (zaleca się, aby wilgotność nie przekraczała 6%),
– przed rozpoczęciem nakładania masy SUPERFLEX 10 podłoże zagruntować preparatem EUROLAN 3K
rozcieńczonym wodą w ilości 1 część EUROLANU 3K na 10 części wody. Powierzchnia zagruntowana
przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta.
– mury nie muszą być otynkowane, jednakże konieczne jest ich staranne wyspoinowanie.5.2. Warunki
przystąpienia do robót
Istniejące grubowarstwowe masy uszczelniające i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące
(nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą
przyczepność do podłoża i nie są zniszczone. Miękkie, grubowarstwowe powłoki np. z kationowych emulsji
bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże pod
SUPERFLEX10. UWAGA: stare powłoki na bazie materiałów smołowych usunąć.
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty,
przepusty itp. elementy.
5.3. Przygotowanie podłoża
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów
należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające
przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej
szlifierki.
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie
przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i
rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś
naroża odpowiednio zaokrąglić.
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować
pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie
badań doraźnych. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych.
Dylatacje obmierza się w mb.
Zasady obmiarowania według pkt. 4 Założeń szczegółowych Rozdziału 6 Izolacje KNR 2-02
Konstrukcje budowlane.
7.3. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.
8.3. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały
pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
 szczelność

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– dostarczenie materiałów,
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
– zagruntowanie podłoża
– wykonanie izolacji wraz z ochroną,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
 normy
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
PN-83/C-89091
PN-EN ISO 527-3:1996

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie
Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym
rozciąganiu
PN-ISO 4593:1999
Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu
mechanicznego
PN-83/N-03010
Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
ZUAT-15/IV.08
Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności
materiałów budowlanych
PN-83/N-03010
Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
PN-90/B-04615
Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-93/B-02862
Odporność ogniowa
PN-B-32250
Woda do celów budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
1. Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów
2. Norma DIN 18195, część 1 do 6, wydanie:2000-08
3. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
4. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażwych” Arkady, Warszawa
1997
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST.B-06.00.
ROBOTY MUROWE
KOD CPV 4526522-6

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót murowych, związanych z zadaniem pn. Remont ujeżdżalni w Stowarzyszeniu Pomocy
i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych "SZANSA" w Kęble.
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.
Ustalenia
zawarte w niniejszej
z wykonaniem:

specyfikacji

dotyczą

zasad

prowadzenia robót związanych

- ściany fundamentowe z bloczków betonowych
1.4. Określenia podstawowe .
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST B-00.00.Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów , wykonanych robót oraz
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową , Specyfikacją Techniczną , oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru .
2. MATERIAŁY .
Ogólne wymagania

dotyczące

materiałów podano w ST.B-00.00 wymagania ogólne pkt. 2.

2.1. Ściany fundamentowe należy murować z bloczków betonowych M6 (beton B20) na zaprawie
cementowej marki 5MPa.
3. SPRZĘT .
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.B-00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 3.
Sprzęt używany przez Wykonawcę do wykonywania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów do robót murowych powinien odbywać się w
sposób zapewniający dobry stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBÓT .
Ogólne wymagania dotyczące wykonania

robót

podano w ST.B-00.00 pkt.5.

5.1.Wymagania ogólne .
5.1.1.Zgodność z dokumentacją.
Roboty murowe z bloczków i cegły , powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją
Projektową uwzględniającą wymagania norm . Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od
Dokumentacji Projektowej , które nie naruszają postanowień norm , a są uzasadnione technicznie i
uzgodnione z Inspektorem nadzoru , oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
5.1.2.Układ cegieł .
Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru , przy czym może być
zastosowany jeden z układów tradycyjnych .
5.1.3.Obrys murów .
Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie poziomym oraz od projektowanych
wysokości nie powinny przekraczać :
+ - 20 mm - w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń .
5.1.4.Wymiary otworów .
Dopuszczalne odchyłki od przewidzianych projektem wymiarów otworów należy przyjmować :

Wymiary otworów
cm

Dopuszczalne odchyłki
wymiarów
otworów w
świetle ościeży mm
szerokość
+6
-3
+10
-5

Nie więcej niż
100
Powyżej 100

wysokość
+15
-10

5.1.5.Grubość i wypełnienie spoin .
Grubość spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich
grubości należy przyjmować w mm w/g tabeli :

RODZAJ
SPOIN

GRUBOŚĆ
SPOINY

Poziome

12

Pionowe

10

DOPUSZCZALNE
ODCHYŁKI
+5
-2
+ -5

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane w ST.B-00.00. pkt. 6.
6.1. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi .
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Zależnie od wymagań projektu powierzchnia muru z cegły powinna być płaszczyzną lub stanowić
odcinek powierzchni krzywej . Kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami
przewidzianymi projektem . Dopuszczalne odchyłki należy przyjmować dla murów z cegły tylko
powierzchni tej strony muru , która jest układana do sznura lub szablonu .
- zwichrowania i skrzywienia - nie więcej niż 6 mm/m i nie więcej niż 20 mm
na całej powierzchni ściany .
- odchylenia krawędzi od linii prostej - nie więcej niż 4 mm/m
- odchylenia powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego - nie
więcej niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji
- odchylenia od kierunku poziomego - nie więcej niż 2 mm/m górnej
powierzchni każdej warstwy cegieł .
6.2. Badania .
Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania :
6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez
porównanie gotowej ściany z projektem w/g pkt. 5.1.1. Pomiar długości i wysokości należy wykonać
taśmą stalową z dokładnością do 1 cm , wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów przymiarem z dokładnością do 1 mm.
6.2.2. Badania materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych zaświadczeń
kontroli jakości ( atestów ) materiałów oraz zapisów dziennika budowy
stwierdzających zgodność
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i powołanymi normami .
6.2.3. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i
pomiar .
6.2.4. Sprawdzenie odchyleń powierzchni należy przeprowadzić łatą kontrolną długość 2m z dokładnością
do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru .
6.2.5. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem murarskim i
przymiarem z podziałką milimetrową .
6.2.6. Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł należy przeprowadzić poziomicą murarską i łatą
kontrolną lub poziomicą wężową.
6.2.7. Sprawdzenie prawidłowości osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych należy przeprowadzić
przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem .
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.B-00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.1. Sposób obmiaru robót .
Ściany obmierza się w m3 , ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni
.Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu , na
którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu . Od powierzchni ścianek działowych
należy odejmować powierzchnie otworów , liczone w/g projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic
, a w przypadku ich braku w świetle muru .
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.B-00.00. „ Wymagania ogólne” pkt.8.
8.1 Sposób odbioru robót .
Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót.
W przypadku stwierdzenia odchyleń , Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.9.
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1. Normy .
PN-87/B-03002
PN-75/B-12002
PN-90/B-14501
PN-58/B-10022

Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie .
Cegła drążona wypalona z gliny - dziurawka .
Zaprawy budowlane zwykłe .
Roboty murowe z cegły ze zbrojeniem stalowym .
Warunki i badania techniczne przy odbiorze .
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST.B-07.00.
TYNKI
KOD CPV 45410000-4

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków wewnętrznych, związanych z zadaniem pn. Remont ujeżdżalni w Stowarzyszeniu
Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych "SZANSA" w Kęble.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 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 tynkarskich
- wykonaniem cementowej obrzutki w stosunku 1cz. cementu 2cz. piachu. (tzw. rapówka).
- wykonanie tynków wewnętrznych kat III na ścianach i sufitach
1.4. Określenia podstawowe.
Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do
ułożenia ręcznego,
tynki zwykłe - stanowią warstwę ochronną lub wyrównawczą, do których
wykonania zostały użyte zaprawy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót oraz za ich
zgodność z Dokumentacją Projektową , Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.B-00.00 „ Wymagania ogólne” pkt.2.
Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom w/g PN-90/B-14501. Do
zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany 1 w/g PN79/ -06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy
stosować piasek przesiewany, odpowiadający wymaganiom odmiany 2 w/g PN-79/B-06711.
Płytki okładzinowe powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w 9N-90/B- 12031.
Zaprawy do wypełniania spoin powinny odpowiadać następującym normom :
a) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250 lub 350
w/g PN- 88/B-30 000,
b) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego białego
w/g PN-90/B-30010,
c) zaprawa z mączki kamiennej w/g wymagań PN-65/B -10101,
d) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250, kredy
malarskiej mielonej w/g BN-74/6711-03.
Dodatki barwiące zaprawy do wypełniania spoin w/g wymagań PN-65/B-10101.
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3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt. 3. Sprzęt używany do
wykonania robót tynkarskich musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST.B-00.00 „ Wymagania ogólne” pkt.4.
Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób zapewniający
ich właściwy stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.
5.1. Wymagania ogólne.
5.1.1. Zgodność z dokumentacją.
Tynki zwykłe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania
norm i określającą rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od
projektu technicznego , które nie naruszają postanowień norm , a są uzasadnione technicznie;
uzgodnione z Inspektorem, oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy.
5.2. Prawidłowość i dokładność wykonania robót tynkarskich.
5.2.1 Zasady ogólne , których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków:
a) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie
roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne,
b) podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą
przyczepność tynku,
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana
do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego,
d) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem , a
przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy powinny do
siebie ściśle przylegać na całej powierzchni,
e) tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5C i pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 C
f) świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem
przez zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
5.2.2. Przygotowanie podłoży.
Mur ceglany pod tynkowanie powinien być wymurowany na niepełne spoiny.
Dolne stopki belek stalowych powinny być osiatkowane. Podłoże z betonów powinno być równe ale
szorstkie . Przed tynkowaniem podłoże powinno być obficie zwilżone wodą. Podłoże z betonów
komórkowych należy oczyścić z wystających grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia
kawałkami z betonu komórkowego, aby tynk nie stanowił zbyt grubej warstwy. W przypadku
nadmiernego wysuszenia podłoże zwilżyć wodą.
5.2.3. Grubość tynków.
Tynk kat. I. Grubość 10mm. Dopuszczalne odchyłki tynku +4mm,-6mm.
Tynk kat. II. Grubość 15mm. Dopuszczalne odchyłki tynku +3mm; -5mm.
Tynk kat. III. i IV ,
Dopuszczalne odchyłki tynku + 2mm;-4mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6.
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6.1. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku.
6.1.1 Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane , aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub
poziome. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostolinijne lub łukowe.
Dopuszczalne odchylenia nie mogą dla poszczególnych kategorii tynków przekraczać:
kat. I - nie podlegają sprawdzeniu,
kat. II- odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 4mm na całej długości łaty 2m,
kat. III- odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 3mm na całej długości łaty 2m,
kat . IV - odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 2mm i w liczbie nie większej niz 2mm
na całej długości łaty.
6.1.2. Wykończenie naroży i ościeży tynków.
Naroża, ościeża oraz wszelkie obrzeża powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją. W miejscach
narożnych na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroża powinny być zabezpieczone poprzez
zamocowanie systemowych metalowych kształtowników.
6.2.Badania.
Podstawę do odbioru robót tynkarskich stanowią następujące badania:
6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiarów.
6.2.2.Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio na podstawie kontroli przedłożonych
dokumentów.
6.2.3.Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbioru
częściowego.
6.2.4.Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzić za pomocą opukiwania. Po
odgłosie należy stwierdzić czy tynk przylega czy odstaje.
6.2.5.Badania grubości tynku należy przeprowadzić poprzez wycięcie otworów kontrolnych o średnicy
około 30mm i pomiar z dokładnością do 1mm.
6.2.6 Badanie wyglądu powierzchni otynkowanych dla określenia kategorii tynku oraz sprawdzenie
występowania wad i uszkodzeń tej powierzchni należy przeprowadzić za pomocą oględzin
zewnętrznych i pomiaru .Gładkość powierzchni otynkowanej należy ocenić przez potarcie tynku
dłonią .
6.2.7. Badanie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków:
 sprawdzenie odchylenia powierzchni należy przeprowadzić za pomocą 2m łaty
z dokładnością do 1mm,
 sprawdzenie prawidłowości spionowania i spoziomowania powierzchni należy
przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową
poziomicą w dowolnym miejscu. Odchylenie nie powinno być większe niż
podano w pkt. 6.1.1.,
 sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzić
kątownicą. Prześwit w odległości 1m od wierzchołka mierzonego kąta nie
powinien przekraczać :
- kat. II- 4mm
- kat. III- 3mm
- kat. IV-2mm,
 sprawdzenie wykończenia tynków na stykach , narożach i obrzeżach należy
przeprowadzić wzrokowo równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych.
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.
7.1. Sposób obmiaru robót.
Tynki oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu.
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7.1.1. Z nakładów na powierzchnię tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nie
otynkowane jeżeli jest większe niż 1m 2.
7.1.2. Potrąca się otwory o powierzchni ponad 1m 2 jeśli ościeża ich są nie otynkowane oraz otwory o
powierzchni ponad 3m2 .
7.1.3. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nie otynkowanych lub ciągnionych
mniejszych niż 1m2 i powierzchni otworów do 3m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane.
7.1.4. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej
długości i szerokości ościeża, mierzonej w stanie surowym.
7.1.5. Jednostką obmiarową okładzin jest 1m2(metr kwadratowy) . Powierzchnię okładziny obmierza się
jako iloczyn długości i wysokości mierzonych rzeczywiście oblicowanych powierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8.
8.1. Sposób odbioru robót.
Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W przypadku
stwierdzenia odchyleń, Inspektor ustala zakres robót oprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje
Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym przez Inspektora.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.9.
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
10.1 Normy i dokumenty związane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN- 70/ B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze .
PN -EN 1008 : 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN- 86/ B-30020 Wapno.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST.B- 08.00
ROBOTY CIESIELSKIE
1 . CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 . Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ciesielskich realizowanych w zadaniu pod nazwą pn.; Remont ujeżdżalni w Stowarzyszeniu
Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych "SZANSA" w Kęble.
1.2 . Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 . Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i montaż konstrukcji. W zakres tych robót wchodzą:
1. Wykonanie i montaż nowej więźby nad ujeżdżalnią
2. Wykonanie i montaż nowej więźby dachowej nad antresolą.
3. Wykonanie i montaż pochylni i antresoli
1.4 . Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST-B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5 . Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2 . MATERIAŁY
2.1 . Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STB
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym opartym na PN-EN
1995-1-1 oraz PN-EN 1912.
Wilgotność drewna iglastego powinna być określona w dokumentacji projektowej i nie powinna
być wyższa niż:
– 20% dla drewna iglastego
– 15%.dla drewna liściastego
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości
powinny być - w zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021
lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo zgodnie
z ww. normami powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej
klasy wytrzymałościowej - C - na podstawie oznaczeń sortowniczych, cech i parametrów
wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-94021, PN-EN 14081-1,2,3,4 przez upoważnione osoby. Pakowanie, przechowywanie
i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinny być zgodne z
wymaganiami PN-82/D-94021.
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2.2. Drewno konstrukcyjne
Drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24.
Drewno impregnowane
2.3.Połać dachowa
Deski sosnowe impregnowane
2.4 Materiały pomocnicze
2.4.1. Łączniki
Łączniki stalowe ocynkowane, śruby, nakrętki do śrub, wkręty do drewna i gwoździe
powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm.
Gwoździe zwykłe i gwoździe karbowane BMF,
Zakotwienie murłat w wieńcu: kotwy M10x1130
2.4.2. Preparaty do nasycania drewna i materiałów drewnopodobnych
Preparaty zabezpieczające przez korozja biologiczną i ogniem powinny być zgodne z
dokumentacją techniczną, a ich stosowanie powinno być zgodne z instrukcją producenta.
Zabezpieczenie murłat, belki obrzeżnej i desek: preparat ognio i biochronny solny impregnat
do drewna OGNIOCHRON (bezbarwny)
2.6 Dopuszczalna krzywizna podłużna
a) płaszczyzn
30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków
10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Krzywizna dwu lub wielostronna - niedopuszczalna
Wichrowatość - maksymalnie 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna – maksymalnie 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.7 Wilgotność drewna
Wilgotność drewna stosowanego na elementy więźby powinna wynosić nie więcej niż:
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%.
2.2.5 Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i –2
mm.
d) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2mm.
2.7 . Składowanie materiałów i konstrukcji
2.7.1 Materiały i elementy z drewna powinny być składowane w warunkach zabezpieczających je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, powinno się je odizolować od
podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów nie chłonących wilgoci, na wysokości co
najmniej 20 cm od podłoża.
Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych itp. powinny być składowane na
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podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania określonymi w projekcie, w sposób
odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek
powinien być zagęszczony tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu
składowania. Przy układaniu warstwowym, w zależności od wymiarów i ciężaru elementów wysokość
składowania nie powinna przekraczać 5 warstw (o ile warunki składowania określone w projekcie nie
stanowią inaczej). Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami
rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich deformacji. Elementy pionowe w postaci słupów,
itp. mogą być składowane w pozycji poziomej, na podkładkach, na wysokości co najmniej 20 cm od
podłoża, w sposób nie powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak przy składowaniu
elementów poziomych. W przypadku elementów przewidzianych do składowania dostarczonych w
opakowaniu folii ochronnej, folię tę należy przeciąć od spodu wzdłuż składowanego elementu w celu
uniknięcia kondensacji wody i uzyskania możliwości eliminowania wilgoci z elementu.
2.8 . Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora
Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do
dziennika budowy.
3 . SPRZĘT
3.1 . Sprzęt do wykonania prac ciesielskich
3.2 . Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca przystępujący do wykonania ww. robót powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
– elektronarzędzia do obróbki drewna
– tradycyjne narzędzia ciesielskie i stolarskie
Zastosowany sprzęt powinien umożliwiać osiągnięcie zamierzonego efektu konstrukcyjnego i
plastycznego wykończonych elementów drewnianych, być utrzymywany w czystości oraz
posiadać zaostrzone elementy tnące i skrawające.
4 . TRANSPORT
4.1 . Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju i
gabarytu materiału oraz tak aby uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim.
5 . WYKONANIE ROBÓT
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót
5.1.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1.2 Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z normami przedmiotowymi,
aprobatami technicznymi oraz projektem (dokumentacją techniczną), przy udziale środków,
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów
konstrukcji, a także zamierzonego efektu plastycznego wykończonych powierzchni.
5.1.3 Wszelkie roboty związane z wykonywaniem konstrukcji, w tym w szczególności na
wysokościach, należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia konstrukcyjne,
w oparciu o sporządzoną przez wykonawcę odpowiednią dokumentację technologii i organizacji
montażu.
5.1.4 Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać
wielkości podanych w dokumentacji technicznej, chyba że wynika to bezpośrednio z
parametrów elementu wykorzystywanego do powtórnego wbudowania lub do sporządzenia
szablonu nowego elementu. W takiej sytuacji przed ustaleniami dokumentacji technicznej
pierwszeństwo posiadają zabytkowe elementy oryginalnej substancji obiektu. W razie
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stwierdzenia nadmiernych rozbieżności pomiędzy projektem i stanem istniejącym należy
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie projektanta.
W przypadku elementów wykonywanych na nowo, odchyłki wymiarów elementów konstrukcji
drewnianych w odniesieniu do długości i wysokości elementu nie powinny przekraczać
wielkości zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych poniżej:
± 0,1 mm przy wymiarze od 0 mm do 5 mm,
± 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,
±1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,
± 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,
± 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,
± 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,
± 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,
± 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.
5.1.5 Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych - w zależności od zakresu ich stosowania - nie
powinna być wyższa niż przewidziana normą PN-B-03150:2000.
Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem
we wszystkich stadiach ich wykonywania.
Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących
wilgoć materiałów powinny być izolowane.
Elementy konstrukcji z drewna, w zależności do klas zagrożenia, powinny być odporne lub
uodpornione na działanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra
Infrastruktury sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, póz. 690 oraz Dz.U. 2004, nr 109, póz. 1156) lub
ZUAT-15/VI.06/2005.
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną powinien
być zgodny z instrukcją producenta oraz odpowiadać wymaganiom ZUAT-15/VI.06/2005.
5.1.6 Wykonanie połączeń
Połączenia elementów powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną.
W przypadku odtwarzania elementów nie kwalifikujących się do powtórnego wbudowania,
należy ze szczególną starannością powtórzyć (skopiować) istniejące połączenia ciesielskie,
korzystając z oryginalnych elementów jako szablonów.
W przypadku konieczności połączenia elementów nie posiadających pierwowzoru węzła
konstrukcyjnego w stanie istniejącym, należy użyć tradycyjnego złącza ciesielskiego.
5.2 Montaż więźby dachowej
5.2.1 Nowe elementy powinny zostać sporządzone z materiału wg pkt. 2.3, o wilgotności nie
przekraczającej 20% , a także mieć przestrugane wszystkie krawędzie.
5.2.2 Rozmieszczenie elementów powinno być zgodne ze stanem istniejącym oraz sporządzoną przez
wykonawcę inwentaryzacją
5.2.3 Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej
jak ± 2 mm.
5.2.4 Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie krokwi do ±10 mm w osiach rozstawu,
– w odległości między węzłami do 5 mm,
– w wysokości do 10 mm.
5.3.5 Elementy konstrukcji w widocznych miejscach należy łączyć poprzez zespolenie kołkami dębowymi w
nawierconych uprzednio gniazdach.
5.3.6 W połączeniach ciesielskich stosować odpowiednio zamki według istniejących elementów zabytkowej
więźby. W razie wątpliwości poszczególne połączenia należy skonsultować z projektantem.
W trakcie prac należy również wziąć pod uwagę ewentualne luzy powstałe w wyniku schnięcia i skurczu
drewna w kierunku prostopadłym i równoległym do włókien.
6 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 . Ogólne zasady kontroli jakości robót
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót.
Powinna obejmować kontrolę w czasie wykonania i kontrolę zgodności z wymaganiami.
6.2 . Planowanie kontroli i badań
Kontrola i badania operacji związanych z wykonaniem robót powinny być planowane oraz przeprowadzone
i udokumentowane przez wykonawcę zgodnie z ustaleniami projektowymi.
Wykonanie różnych części konstrukcji jest przypisane różnym klasom kontroli w zależności od złożoności
wykonania i roli spełnianej w gotowej konstrukcji. W przypadku konstrukcji drugorzędnych,
wykonywanych zgodnie ze sztuką budowlaną, dopuszcza się kontrolę uproszczoną na podstawie inspekcji.
Kontrola powinna być wykonywana zgodnie z planem. W przypadku kontroli zwykłej
przedmiotem kontroli są wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej - wszystkie lub wskazane w
ustaleniach projektowych elementy lub operacje robocze.
Częstość sprawdzania losowego została podana w ustaleniach projektowych. Zaleca się sprawdzanie
wykonania wszystkich robót na podstawie inspekcji (oględzin) oraz co najmniej jednej ściany, stropu lub
wiązara na podstawie pomiarów. W przypadku negatywnych wyników inspekcji liczba sprawdzanych części
lub elementów budynku, np. ścian, może być zwiększona.
Dokumentacja dotycząca działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania,
rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych. Dokładność wymiarów i usytuowania
narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej.
Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić kontrolę co najmniej:
– zgodności wykonania i usytuowania fundamentów z projektem oraz obrysem istniejącego,
– sprawności stosowanego sprzętu.
6.3 . Kontrola oraz badania materiałów i wyrobów
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach, aprobatach technicznych, dokumentacji technicznej oraz w niniejszych warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z
każdej dostawy powinno być podane:
– w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z
dokumentami odniesienia - i oznaczonych znakiem CE lub B),
– w zapisach w dzienniku budowy,
– w innych dokumentach, np. ekspertyzach technicznych.
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie zidentyfikowana i zaopatrzona w deklarację
lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym CE lub B.
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić
zgodność typu, rodzaju, klasy i wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w specyfikacjach
technicznych.
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna być zgodna z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 1386) i z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z
dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2006, nr 245, póz.
1782).
6.4 . Kontrola oraz badania konstrukcji drewnianych
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności konstrukcji drewnianych z ustaleniami projektowymi należy
przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów
w dzienniku budowy.
Badanie elementów przed montażem obejmuje:
– sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń,
– sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za pomocą
taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową lub dalmierza laserowego oraz
sprawdzenie wilgotności drewna.
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować:
– zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
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– rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,
– prawidłowość wykonania połączeń,
– zabezpieczenie drewna przed korozją biologiczną i ogniem,
– wymiary elementów,
– prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie,
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane.
Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka.
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów
taśmą stalową z podziałką milimetrową, suwmiarką lub dalmierzem laserowym na losowo
wybranych elementach, np. ścianie, belce, wiązarze.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na
skrzyżowaniu ścian oraz na powierzchni ściany, a następnie przez pomiar prześwitu między łatą i
powierzchnią lub krawędzią ściany z dokładnością do l mm.
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi ściany na wysokości jednej kondygnacji należy
przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego, poziomnicy pionowej lub przymiaru z podziałką
milimetrową.
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi ściany na wysokości budynku oraz
usytuowania ścian poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pomiarów
geodezyjnych.
Sprawdzenie poziomowości ściany należy przeprowadzić za pomocą poziomicy murarskiej lub wężowej
oraz łaty kontrolnej, a w przypadku odcinków o długości powyżej 20 m - za pomocą niwelatora.
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami ścian należy przeprowadzić za pomocą
stalowego kątownika murarskiego, łaty kontrolnej i przymiaru z podziałką milimetrową.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzania ościeżnic należy
przeprowadzić na podstawie oględzin i za pomocą przyrządów do ustalania odchyłek w pionie i poziomie.
7 . OBMIAR ROBÓT
7.1 . Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2 . Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej powierzchni.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanej konstrukcji.
8 . ODBIÓR ROBÓT
8.1 . Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2 . Szczegółowe zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych z drewna
stanowią dokumenty w postaci: dokumentacji projektowej, dziennika budowy, dokumentacji
powykonawczej oraz stwierdzenia zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
– pełną dokumentację powykonawczą,
– protokoły z badań kontrolnych oraz deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia dla
materiałów i wyrobów,
– protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczące wykonywania robót, z uwzględnieniem robót zanikających,
– wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania,
– wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych,
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– pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, uzgodnione z projektantem i potwierdzone przez
inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego obiektu.
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie
porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych, z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych. Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
– zgodności z dokumentacją techniczną,
– prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji,
– prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych,
– prawidłowości wykonania złączy,
– prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji przed wilgocią, korozją biologiczną oraz
zabezpieczenia przeciwpożarowego,
– nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji.
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu
postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają
bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu pożarowemu oraz nie utrudniają warunków i nie
obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i
wykonanie jej zaleceń.
Protokół odbioru powinien zawierać:
– podsumowanie wyników badań i sprawdzeń,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,
– wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– wnioski dotyczące dalszego postępowania.
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu
budowlanego.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 . Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-B 00.00 „Wymagania ogólne” p.9.
9.2 . Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynności wymienione w ST.
10 . PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego
i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
PN-EN 338
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.
PN-75/D-96000- PN Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST.B- 09.00
Kod PCV 45261213-0

KŁADZENIE DACHÓW METALOWYCH

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
pokryć dachowych z blachy ocynkowanej i obróbek blacharskich, realizowanych w zadaniu pod nazwą
.;Remont ujeżdżalni w Stowarzyszeniu Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych "SZANSA"
w Kęble.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
budynku.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały:
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą cynku (
275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające.
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
4. Transport
Wg punktu 4.2 niniejszej specyfikacji
5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju
pokrycia,zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
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- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a
łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy
niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej
3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość
szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być
usztywnione krawędzie zewnętrzne
5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania:
- w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1.,
- deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną dordzeniową ku
górze.
Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być
większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski
należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż
2 mm.
Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny
wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm.
- papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu gwoździami,
- podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z blachy
wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostałych
fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe.
5.3. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy należy wykonywa. zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i
wymaganiami producenta oraz norm. PN-B-02361:1999.
5.3.1. Pokrycia z blach płaskich
5.3.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosowa. się do następujących zaleceń:
. podk.ad pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.2,
. roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze
nie niższej od .15C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5C.
Robot nie wolno wykonywa. na oblodzonych podłożach,
. blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te
należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową
Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,
. wszystkie wygięcia blach powinny by. wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub
odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blach.
5.4. Obróbki blacharskie
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny by. dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości od 0,5 mm do
0,6 mm można wykonywa. o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od .15‹C. Robot nie można
wykonywa. na oblodzonych podłożach.
5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
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5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny by.
Osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
5.5.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny by.
Dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.5.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada. wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B94702:1999
6. Kontrola jakości
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom wg. pkt. 2
Wyniki odbiorów materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 pokrytej powierzchni.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Odbiór podłoża
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub
utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
– podłoża łacenia.
– jakości zastosowanych materiałów,
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m² pokrycia z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.




umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.B-10.00.

STOLARKA DRZWIOWA
KOD CPV 45421130-4

Instalowanie okien drewnianych krosowych
Kod CPV 45421132-8
1. WSTĘP.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dostawy
oraz montażu stolarki okiennej i drzwiowej , związanej z zadaniem pn.” Remont ujeżdżalni
w Stowarzyszeniu Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych "SZANSA" w Kęble.
1.2 Zakres stosowania ST.
Opis wyszczególnia wymogi wykonania i montażu stolarki oraz obowiązki Wykonawcy w okresie
obowiązywania kontraktu i okresie gwarancyjnym.
1.3. Zakres prac objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie właściwych
prac remontowych i obejmują:
- dostawa i montaż drzwi okien krosnowych wypełnionych płytami poliwęglowymi gr.8mm
- dostawa i montaż wrót drewnianych inwentarskich
- dostawa i montaż drzwi drewnianych inwentarskich
1.4. Określenia podstawowe
1.4.2. Drzwi – ruchoma część ściany izolacyjnej umożliwiająca komunikację. Drzwi składają się z
ościeżnicy i z jednego lub więcej skrzydeł osadzonych bezpośrednio w otworze budowlanym.
1.4.3.Ościeżnica- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze
budowlanym.
1.4.4. Skrzydło- ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana na ościeżnicy, krośnie lub
bezpośrednio w murze.
1.4.5. Skrzydło przylgowe – skrzydło z wykonanymi na obwodzie przylgami, zwiększającymi powierzchnie
przylegania.
1.4.6. Nadświetlne – Część szkolna stała lub otwierana, usytuowana miedzy ślemieniem i nadprożem drzwi lub
wrót.
1.4.7. Nadproże – górny element ościeżnicy.
1.4.8. Próg – dolny poziomy element ościeżnicy.
1.4.9. Ćwierćwałek- element zasłaniający szczelinę miedzy ościeżnicą a ścianą, stosowany głównie w
przypadku, gdy ościeżnica nie jest w jednej płaszczyźnie ze ścianą.
1.4.10. Opaska- element zasłaniający szczelinę między ościeżnicą a ścianą, stosowany głownie w przypadku,
gdy ościeżnica jest w jednej płaszczyźnie ze ścianą.
1.4.12. Stolarka wykończona ostatecznie- stolarka, której powierzchnie są pomalowane ostatecznie wyrobem
lakierowym nawierzchniowym.
1.4.13. Drzwi z nadświetlem – drzwi zawierzające nadświetlne.
1.4.14. Drzwi dwudzielne – drzwi z dwoma skrzydłami.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz dokumentacją techniczną.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B00.00. "Wymagania ogólne".
2.MATRIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Parametry techniczne stolarki drzwi i wrota drewniane.
Bramy wykonane jako dwu częściowe drzwi jako jednoczęściowe. Wszystkie metalowe elementy
zabezpieczone są antykorozyjnie - ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo lub ocynkowane +
malowane proszkowo.
Rama zewnętrzna bramy wykonana z kątownika 60 x 60 mm, a rama wewnętrzna
z profilu 50 x 50 mm.
Wypełnienie z drewna sosnowego zaimpregnowanego na wybrany kolor.
2.2. Parametry techniczne stolarki okiennej drewnianej fabrycznie wykończonej
okna krosnowe klejonka sosnowa trójwarstwowa łączona na mikrowczepy,
powłoki- impregnacja, farby podkładowe i warstwa nawierzchniowa
szklone płytami z poliwęglanu jednokomorowego gr.8mm
Uszczelki przylgowe zewnętrzne i wewnętrzne do uszczelnienia na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą,
wykonane z kauczuku etylenowo- propylenowego. Uszczelki przyszybowe do uszczelnienia szyb we
wrębach skrzydeł wykonane z kauczuku etylenowo- propylenowego.
Uszczelki odporne na różnicę temperatur i promienie UV.
3. SPRZĘT.
Sprzęt używany do montażu stolarki musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-B.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywać
się w taki sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w
ST-B.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST-B.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.5 .
5.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją
biologiczną.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu świadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.
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Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-B.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.
6.1.Sprawność działania.
Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny działać prawidłowo , zgodnie z ich przeznaczeniem.
Okucia zabezpieczające służące do unieruchomiania rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym
powinny obracać się swobodnie i umożliwić unieruchomienie otwartych skrzydeł w granicach do 90 w
stosunku do ościeżnicy.
6.2 Badania odbiorcze.
Inspektor nadzoru dokona badań odbiorczych przy każdorazowej dostawie partii wyrobów.
Badania odbiorcze obejmują :
- sprawdzenie wymiarów
- sprawdzenie prostokątności skrzydła okiennego i drzwiowego
- sprawdzenie materiałów
- sprawdzenie wykonania
- sprawdzenie sprawności działania.
6.2.1. Sprawdzenie wymiarów:
a)wysokość, szerokość i grubość skrzydeł okiennych i drzwiowych należy wykonać
w/g PN-86/B-06072, pozostałe wymiary sprawdzać za pomocą ogólnie stosowanych przyrządów
pomiarowych z dokładnością 1 mm,
b)szczeliny przylgowej- za pomocą szczelinomierza w trzech miejscach przylgi każdego
boku skrzydła, pomiary dokonać w połowie długości boku skrzydła i w odległości
50mm od końca boku.
c)luzu wrębowego- przy użyciu plasteliny i suwmiarki w odległości 50mm od naroży
po zamknięciu i otwarciu drzwi należy zmierzyć za pomocą suwmiarki wielkość luzu
odciśniętego w plastelinie,
d)luzu na uszczelkę-za pomocą suwmiarki przyjmując różnicę głębokości wrębu w
ościeżnicy i skrzydle uwzględniając odpowiednio ewentualną wielkość szczeliny
przylgowej.
6.2.2. Sprawdzenie prostokątności skrzydeł okiennych i drzwiowych w/g
PN-86/B-06072.
6.2.3 Sprawdzenie materiałów należy wykonać na podstawie odnośnych dokumentów i dokumentacji
technicznej
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-B.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-B.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.1. Sprawdzenie wilgotności drewna należy przeprowadzić na niewidocznych powierzchniach
wyrobów metodą elektrometryczną w/g PN-84/D-04150, materiałów drewnopochodnych- metodą
suszarkowo - wagową w/g PN-81/D-04247 i sklejek w/g BN-69/7102-02.
8.2. Sprawdzenie konstrukcji i połączeń konstrukcyjnych należy przeprowadzić przez oględziny oraz
pomiar taśmą stalową, suwmiarką i szczelinomierzem.
8.3. Sprawdzenie wykończenia powierzchni należy przeprowadzić przez oględziny nieuzbrojonym
okiem z odległości 1,5m oraz przez pomiar wad za pomocą suwmiarki i taśmy stalowej.
8.4. Sprawdzenie szklenia i okuwania należy przeprowadzić przez oględziny i pomiar taśmą stalową lub
suwmiarką.
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8. 5 Sprawdzenie skuteczności działania należy wykonać w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-B.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9.
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.




umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1. Normy i dokumenty związane.
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.
PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na przebicia.
PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiarów i odchyłek od prostokątności
PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalności powietrza.
PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda określania płaskości.
PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające w
płaszczyźnie skrzydła.
PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenie udarowe.
PN-86/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające
prostopadle do płaszczyzny skrzydła.
PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda oznaczenia siły potrzebnej do zamknięcia.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST.E-11.00
ROBOTY ELEKRTYCZNE

1 WSTĘP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznej wchodzącej w zadanie pn.; pn.” Remont
ujeżdżalni w Stowarzyszeniu Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych "SZANSA"
w Kęble.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych z instalacją elektryczną
,sterowania i automatyki urządzeń oraz iluminacji fontanny i obejmującej wykonanie:
1. ułożenie przewodów i kabli
2. wykonanie instalacji oświetlenia
3. wykonanie instalacji zasilania
4.wykonanie instalacji odgromowej
5 wykonanie niezbędnych badań i pomiarów sprawdzających
Szczegółowy zakres robót ujęty został w przedmiarach.
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
1.4.1 Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i Dokumentacją
Projektową;
1.4.2 Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB-E1 oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.MATERIAŁY
2.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych wg zasad
niniejszej specyfikacji są:
- tablice rozdzielcze,
- przewody z żyłami Cu w izolacji i powłoce z pcv,
- rury osłonowe pcv,
- oprawy oświetleniowe wewnętrzne,
- gniazda natynkowe,
- łączniki instalacyjne,
- osprzęt modułowy tablicowy.
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zwodów poziomych,
zwodów pionowych,
złączy pomiarowych instalacji odgromowej,
osłon instalacji odgromowej,
otokowy uziom z bednarki ocynkowanej FeZn ɸ 35x4 mm,
badanie i pomiary instalacji odgromowej.

2.2. Materiały pomocnicze
- kołki rozporowe,
- puszki odgałęźne,
- świetlówki,
- złączki, uchwyty.
3. SPRZĘT
3.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu robót
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, dostaw inwestorskich
itp.
4. TRANSPORT
4.1.Towary określone w niniejszej STWiORB-E1 mogą być przewożone dowolnymi
środkami transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
Ponadto przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących aktualnie w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora.
5.2. Szafa zasilająco sterująca wykonana w dwóch obudowach o przystosowane do montażu na ścianie .
Obudowa metalowa o stopniu szczelności IP55. Na drzwiach szaf zamontować
elementy sterowania ręcznego. Wyposażenie szaf zgodne z dokumentacją projektową. Szafy montować w
miejscu nie narażonym na zalanie wodą.
Sterownik PLC i panel operatorski muszą mieć posadowiony program do sterowania figurami wodnymi ,
kontroli urządzeń i sterowania iluminacją fontanny zgodnie z algorytmem opisanym przez technologa.
5.3. Oświetlenie komory i instalację gniazd wykonać stosując osprzęt instalacyjny szczelny. W komorze
technicznej należy wykonać instalację wyrównawczą do której należy podłączyć wszystkie elementy
przewodzące instalacji fontanny .
5.4. Przewody prowadzić w korytkach kablowych mocowanych do ścian i stropu oraz w rurkach
osłonowych PCW mocowanych na uchwytach. Przewody do lamp iluminacji fontanny z komory na poziom
niecki fontanny prowadzić stosując przepusty szczelne. Przewody zasilające iluminację muszą być
przystosowane do układania w wodzie . W niecce fontanny należy je prowadzić w rurkach giętkich po
najkrótszej trasie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości robót przy wykonywaniu instalacji
elektrycznej i automatyki oraz iluminacji fontanny.
6.2. ZAKRES KONTROLI I BADAŃ W TRAKCIE ROBÓT I PRZY ODBIORZE
6.2.1. Szafy zasilająco-sterujące muszą posiadać świadectwo zgodności.
Transformatory muszą posiadać znak bezpieczeństwa.
6..2.2. Kontrola i badania:
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6..2.3. Szafy zasilająco-sterujące sprawdzić po zamontowaniu w zakresie prawidłowego posadowienia,
kompletności wyposażenia oraz stanu powłok ochronnych;
6.2.4. Badania , pomiary elektryczne i protokoły z przeprowadzonych pomiarów .
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest komplet wykonanej instalacji i okablowania, sztuka zamontowanej szafy , sztuka
zamontowanego transformatora, komplet wykonanej instalacji wyrównawczej i uziemienia .
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH
ZAKRYCIU
Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:
· Wykonanie uziomu fundamentowego i otokowego.
8.2. OSTATECZNY ODBIÓR ROBÓT
Odbioru ostatecznego należy dokonać w oparciu o dostarczone przez
Wykonawcę dokumenty:
· projektową dokumentację powykonawczą;
· geodezyjną dokumentację powykonawczą;
· protokóły z dokonanych pomiarów wymaganych stosownymi
przepisami i wymogami technicznymi;
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót podany w STWiORB-E1. Płatność
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań.
Cena wykonania obejmuje:
· roboty przygotowawcze
· oznakowanie robót
· transport materiałów niezbędnych do wykonania robót
· wykonanie i zasypanie wykopów .
· ułożenie rur ochronnych i korytek
· ułożenie przewodów (wg przedmiaru)
· wykopy pod prefabrykowany fundament złącza
· montaż szaf i urządzeń z podłączeniem
· montaż instalacji wyrównawczej i uziemiającej
· badania i pomiary .
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
· PN-IEC- 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Obciążalność prądowa długotrwała
· PN-IEC- 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa-Ochrona przeciwporażeniowa
· PN-IEC- 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa-Ochrona przed prądem przetężeniowym
· PN-C-089205. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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