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WSTĘP
1.1.Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót dla zadania POWIEKSZENIE KĄPIELISKA SEZONOWEGO „BOLKO”
W OPOLU PRZY UL. MARKA Z JEMIELNICY.
a) Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13,

45-083 Opole
b) Wykonawcy:
- jednostka projektowa: Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna KONSTRUKTOR
Marcin Korłub, ul. Bytnara Rudego 20A/1, 45-256 Opole
c) Generalny wykonawca robót budowlanych: ………………………………..
1.2.Zakres stosowania SST:
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednią specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia:
Przedmiotowa inwestycja będzie polegać na Powiększeniu kąpieliska sezonowego „Bolko” w
Opolu przy ul. Marka z Jemielnicy. Zakresem prac jest zgodny i ma na celu dostosowanie
nowego obiektu do obecnych wymogów jakim powinny podlegać budynki według Warunków
Technicznych.
1.4..Zakres robót:
1.4.1.Prace budowlane:








wykonanie fundamentów pod wiatę;
wykonanie wiaty drewnianej;
wykonanie powiększenia plaży,
wykonanie nasypu piasku na plaży,
wykonanie terenów zielonych;
wykonanie nasadzeń;
inne prace zgodnie z projektem;

1. 4.2.Ogólny zakres robót SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1) prace przygotowawcze,
2) roboty ziemne,
3) roboty betonowe i żelbetowe,
2

4) roboty przy montażu konstrukcji ścian, konstrukcji dachu, pokrycia dachu, roboty
blacharskie,
5) roboty , montaż drzwi,
6) roboty malarskie,
7) prace wykończeniowe
Całość prac wykonywać z uwzględnieniem harmonogramu robót i z podziałem na obiekt
i budowle infrastruktury technicznej
Wykonawca wykonuje harmonogram robót i przekazuje do zatwierdzenia inwestorowi
1.4.3.Ogólny opis zagospodarowania działki
Budynek zlokalizowany zostanie w ,,środkowej części działki. Dojazd do budynku
zapewniony będzie z nowych dróg wewnętrznych stanowiących rozbudowę istniejącej
głównej drogi.
1.4.4. Opis prac towarzyszących:
W przedmiotowym zadaniu w zakresie objętym projektem przewiduje się na etapie tworzenia
dokumentacji technicznej występowanie prac towarzyszących takich jak geodezyjne
wytyczenie prac zewnętrznych na terenie działki.
Plan prac towarzyszących oraz harmonogram ich czasowej realizacji należy przedłożyć do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
1.5. ZESTAW NAZW I KODÓW ZASTOSOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
KOD CAŁOŚCIOWY – jako klasyfikacja podstawowa
KODY CPV- dział 4500000-7 Roboty budowlane.
ZESTAW KODÓW JEDNOSTKOWYCH W PRZYPADKU KLASYFIKACJI PRAC –
jako klasyfikacja dla ewentualnych robót cząstkowych
WYKAZ SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH
SST-B-0 Przygotowanie terenu pod
budowę.
Roboty budowlane w zakresie
budynków.

GRUPA
ROBÓT

45200000-9
--------

45100000-8

Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne.

NR
STR.
1-23

--------

45210000-2
-------

45200000-9

45215000-7

24-47

45110000-1

-------

Roboty w zakresie usuwania gleby.
SST-B-2 Specjalne roboty budowlane

KATEGORIA
ROBÓT

45100000-8

Roboty budowlane w zakresie
budowy obiektów
budowlanych opieki
zdrowotnej i społecznej,
krematoriów oraz obiektów
użyteczności publicznej .
Roboty w zakresie burzenia i
SST-B-1 rozbiórki obiektów
budowlanych; roboty ziemne.

KLASA
ROBÓT

45111000-8
45112000-5

45260000-7

45262000-1

48-64
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inne niż dachowe.
Betonowanie konstrukcji.
SST-B-3 Specjalne roboty budowlane
inne niż dachowe.

-------45200000-9

Zbrojenie.
SST-B-4 Roboty w zakresie burzenia i
rozbiórki obiektów
budowlanych; roboty ziemne.

-------45100000-8

------45260000-7
-------

45262311-4
45262000-1
45262310-7
74-83

45110000-1

Roboty w zakresie usuwania
gleby.

--------

--------

Nasadzenia, wycinka.

--------

--------

45112710-5

45200000-9

45220000-5

45223300-9

SST-B-5 Roboty budowane w zakresie
nawierzchni utwardzanych

65-73

45112000-5

84-94

95-105
SST-B-6 Roboty w zakresie
45200000-9 45260000-7
wykonywania pokryć i
konstrukcji dachowych.
1.6.Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę
do realizacji robót:
1.6.1.Projekty branżowe i projektanci:
- branża architektoniczna: główny projektant: mgr inż. arch. Marcin Korłub
- branża konstrukcyjna: główny projektant: mgr inż. Marcin Korłub
1.6.2. Spis szczegółowych grup robót wg specyfikacji technicznych:
Grupa Przygotowanie terenu podbudowę:
-Prace przygotowawcze.
-Roboty ziemne.
Grupa Konstrukcje obiektów budowlanych:
- Konstrukcje drewniane,
- Poszycie dachowe.
Grupa Roboty wykończeniowe:
- Wykończenie ścian –roboty tynkarskie.
1.6.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i bezwzględną zgodność z dokumentacją
techniczną i specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu) - projekt
budowlany
Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące rysunki oraz uzyska akceptację
Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz:
- plan organizacji placu budowy
- rysunki warsztatowe – w razie konieczności
- rysunki powykonawcze - 4 kpl.
Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych
zobowiązań wykonawcy w ramach umowy.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków,
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub specyfikacje niezbędne do właściwego
wykonania robót na własny koszt w czterech egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.
1.6.4.Określenia podstawowe - definicje zgodnie z prawem budowlanym
Ilekroć w ST jest mowa o:
Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami,

obiekt małej architektury;

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.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane
z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
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hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową.
obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak:
piaskownice, huśtawki,
 drabinki, śmietniki.
 tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od
jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe,
przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiących bieżącej konserwacji.

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki.

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych
innych niż budowa obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu – także dziennika montażu.

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
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pomiarami powykonawczymi.

terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
1. obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spaw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
2. bezpośredniego wydobywania kopalin ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno –
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości określonych w rozdziale 8.

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 wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.).

obszarze oddziaływanie obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego
za określoną ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

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.

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.

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.

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.

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.

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone
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z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.

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.

projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robót budowlanych.

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.

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.

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.6.5. Teren budowy:
a) Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
b) Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział
na dokumentację projektową:
1) dostarczoną przez Zamawiającego,
2) sporządzoną przez Wykonawcę.
c) Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną. media dla celów budowy zapewnienie zabezpieczenia placu
budowy montaż tablicy informacyjnej, zaplecze socjalne ze środkami odzieży ochronnej i
roboczej w ilości 2 szt. na zmiany zapewnienie zabezpieczenia toaleta toy- toy.
d) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.
e) Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
f) Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
g) Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Ogólne wymagania dotyczące robót i organizacji placu budowy
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie projektu organizacji robót.
Projekty organizacji robót opracowane przez Wykonawcę robót powinny być uzgodnione z
głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektów ,
realizatorem inwestycji, dostawcą materiałów budowlanych itp.).
Projekt organizacji robót powinien zawierać:
- charakterystykę robót oraz ich parametry,
- projekt zagospodarowania placu budowy,
- szczegółowe zestawienie ilości robót,
- szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem
niezbędnych urządzeń pomocniczych,
- harmonogram zatrudnienia, z uwzględnieniem niektórych specjalności zatrudnionych na
budowie tylko w określonym czasie,
- plan pracy maszyn i urządzeń,
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych,
- w miarę potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i
stanowisk roboczych,
- inne opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości danego
rodzaju robót.
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy
uwzględnić:
- warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach
przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami
innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w dwóch poziomach jeden nad drugim,
bez należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym poziomie,
- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których
bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagrożone.
h). Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
i). Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
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.
2.1. MATERIAŁY
Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji
technicznej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materiałów, służą one wyłącznie zobrazowaniu oczekiwań
Zamawiającego co do rodzaju, jakości i parametrów zabudowywanych elementów.
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2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa
badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót,
chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem
i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3.SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie
11

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4) TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
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, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
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 dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5) ZAKRES ROBÓT
Zgodnie z projektem i wg technologii robót Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu
robót w oparciu o Klauzulę Warunków Umowy powinien uwzględnić następujące czynniki
i warunki:
- dojazdy i wyjazdy z placu robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek
robót,
- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować
się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze,
- należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejąca zabudowę. Przed
przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzacje i ocenę
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę.
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy
uwzględnić:
- warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach
przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami
innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w dwóch poziomach jeden nad drugim,
bez należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym poziomie,
- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których
bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagrożone.
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy uzyskać pozwolenie na
budowę.
Inwestor obowiązany jest do poinformowania wykonawcy robót o stanie prawnym
przejmowanego przez wykonawcę trenu.
Plac budowy powinien być przejęty protokolarnie od inwestora. W protokole z przejęcia z
przejęcia przez wykonawcę placu budowy powinien znajdować się zapis dotyczący:
uzbrojenie terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu,
usytuowania w planie i wysokości istniejących przewodów energetycznych, przekazania
geodezyjnych punktów pomiarowych itp.
Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z projektem z materiałów i
wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN lub BN albo
świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.
Prowadzenie robót:
5.1.Ogólne zasady wykonania robót:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piśmie przez Inspektora nadzoru.
- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6) KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
1. organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
6. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
7. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a
także
8. wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
9. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
13

oraz
10. wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
11. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
12. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Be mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości. Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła
ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w
pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
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budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3],
następujące dokumenty:
 pozwolenie na budowę,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 operaty geodezyjne,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na
określoną jednostkę poprzez tę jednostkę. Zasady obmiarowania robót zostały podane
oddzielnie dla każdego etapu robót w szczegółowych specyfikacjach na wykonanie i odbiór
robót związanych z wykonaniem niniejszego zadania.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
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projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
17

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
 protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,
 protokoły odbiorów częściowych,
 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakości (PZJ),
 deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
 protokoły przeglądów obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo
budowlane.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót
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poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi
i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku
VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu robót,
 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
 opłaty/dzierżawy terenu,
 przygotowanie terenu,
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
 utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
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 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).
10.2.Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).
10.3.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
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Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
10.4. Normy
Materiały użyte muszą odpowiadać właściwym normom i Aprobatom Technicznym
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 – EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN – B – 10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN – EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.”
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
PN-B-02872 Ochrona przeciwpożarowa budynków: Metoda badania odporności dachów na
ogień zewnętrzny.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych – wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej – wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
PN-8/B-10685 – Stolarka budowlana .Okna i Drzwi.
10.4.2.Normy
[1] PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”.
[2] PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.”.
[3] PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.
[4] PN-88/B-06250 „Beton zwykły”.
[5] PN-92B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”
[6] PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
[7] PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
[8] PN-86/B-01802 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i
żelbet.. Nazwy i określenia.”
[9] PN-74/B-24620 „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.
[10] PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania”.
[11] PN-H-74051-2:1994 „Włazy kanałowe klasy B, C, D”.
[12] PN-88/H-74080/01 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.”
[13] PN-88/H-74080/04 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy C”.
[14] PN-64/H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”.
[15] PN-79/H-74244 „Rury stalowe ze szwem przewodowe.”
[16] PN-72/H-83104 „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę
skraw. i odchyłki masy”.
[17] PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
[18] PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
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10.5.Normy roboty wykończeniowe
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - wymagania i badania.
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne dyspersyjne do wymalowań wewnętrznych budynków minimalne wymagania techniczne.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi
1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne.
2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowościerna.
3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych
w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.
4. PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i
klasyfikacja.
5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie.
6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie.
7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
9. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.
10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów
lakierowych. Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.
11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.
12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.
13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania
wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.
14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa
do malowania. Ogólne wytyczne.
15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,
żeliwa do malowania.
10.6. Normy branżowe i warunki techniczne
[1] BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania
techniczne.”
[2] BN-62/6738-04 „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.”
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[3] BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania
techniczne.”
[4] BN-77/8931-12 „Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”.
[5] BN-83/8836 02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.
[6] BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”
[7] BN-83/8971-06.02 „Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe typów O,
Os, C, Cs.”
[8] BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki
ciśnieniowe. Kręgi betonowe i żelbetowe.”
[9] ISO 4435:1991 „Rury i kształtki z nie plastyfikowanego polichlorku winylu
stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych.”
[10] KB-38.4.3/1/ – 73 Płyty pokrywowe
[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych –
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
Warszawa 1994 r.
W przypadku braku pełnych wymagań dla materiałów w normach aktualnych, można
posłużyć się normami wycofanymi i odwrotnie, jeżeli nie są sprzeczne ze sobą co do treści,
bo takim przypadku normy aktualne należy traktować jako dokumenty nadrzędne. Wszelkie
wątpliwości dotyczące wymagań normowych należy omówić z Inżynierem Budowy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST B-1- Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowę i roboty ziemne.
Nazwa zamówienia:

POWIEKSZENIE KĄPIELISKA
SEZONOWEGO
„BOLKO” W OPOLU PRZY UL. MARKA Z
JEMIELNICY

Nazwa obiektu:

Kąpielisko sezonowe BOLKO
Adres obiektu budowlanego:

Kody CPV robót budowlanych
Grupy robót, klasy robót,
kategorie robót

Opole , ul. Marka z Jemielnicy, Kąpielisko Bolko
dz. nr 5/61, a.m. 85,
obręb 0098 Nowa Wieś Królewska
jednostka ewidencyjna: Miasto Opole
Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane
Grupa: Kod CPV 45100000-8 - Roboty w zakresie burzenia
i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
Kod CPV Kod CPV 45112000-5 Roboty w zakresie
usuwania gleby.

Inwestor:

Miasto Opole ,Rynek Ratusz, 45-015 Opole
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole
Adres inwestora

Miasto Opole ,Rynek Ratusz, 45-015 Opole
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole
Autor opracowania:

mgr inż. Marcin Korłub

Data opracowania: 13 marzec 2020 r.
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I CZĘŚĆ OGÓLNA
1.Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych i przygotowania terenu pod budowę przy realizacji
projektu POWIEKSZENIE KĄPIELISKA SEZONOWEGO „BOLKO” W OPOLU
PRZY UL. MARKA Z JEMIELNICY
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zakres robót:
 wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat. I-V);


pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu ;



wykonywanie nasypów

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty powiązane, które występują przy realizacji
umowy.
2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
i realizacji robót.
3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu
widzenia:
Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób
trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych SST – B – O
 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
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Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:


Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę.

 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,


podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
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lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,



środki ostrożności i zabezpieczenia przed:


zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,



zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,



możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do
użytku.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz
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będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.
 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 cenie umownej.
 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
ich zakończenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.
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.
 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych:
Według SST - 0 punkt 1.5.
5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”.
Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która
powinna zawierać:
– rzuty i przekroje obiektów,
– plan sytuacyjno-wysokościowy,
– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,
– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenia i
zasypki, nasypu itp.).
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie
obiektu kubaturowego.
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
związanych z tym obiektem.
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:
p
Is  d
pds
gdzie:
pd–gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
pds –
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3],
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą
BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
 Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
d60
d10
niespoistych, określona wg wzoru:
U
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gdzie:
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
 Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i
literatury technicznej:
– dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania
robót.
– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,
– książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
– laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót,
– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy,
– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ
JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ
NORM
Materiały (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA
 Źródła uzyskania materiałów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.
 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
30

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub
szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
 Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
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ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
 Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:


odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),



jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),



transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi
itp.),



sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna
Specyfikacja Techniczna’.
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, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
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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 dopuszczalnych obciążeń na
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
 Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana
do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.
V.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA
SPECJALNE
 Ogólne zasady wykonania 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 SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10
cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć
+1 cm i – 3 cm.
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.
 Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe,
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza
obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom,
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe
odwodnienie.
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
 Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O.
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 Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
- część ogólną opisującą:


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



organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,



bhp,



wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,



system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,



wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),



sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,
- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:


wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,



rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,



sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,



sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,



sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach
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i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
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Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:


certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą,
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi
SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
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robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
[2] Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
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[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.


Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.
 Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3
Lp. Badana cecha
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1
Pomiar szerokości wykopu
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i
ziemnego
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m
2
Pomiar szerokości dna wykopu
3
Pomiar rzędnych powierzchni
wykopu ziemnego
4
Pomiar pochylenia skarp
5
Pomiar równości powierzchni
wykopu
6
Pomiar równości skarp
7
Pomiar spadu podłużnego
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m
powierzchni wykopu
oraz w punktach wątpliwych
Szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
10 cm.
Rzędne wykopu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3
cm lub +1 cm.
Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10%
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
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Równość dna wykopu
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.
Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać  10 cm.
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
 Zasady określania ilości robót
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m 3
jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach
transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym
w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a
górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
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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.
 Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8.
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
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zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.


Odbiór ostateczny robót

- Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie .
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
- Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
ew. PZJ,
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z
SST i ew. PZJ,
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 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie VIII „Odbiór ostateczny robót”.
IX PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O .
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Organizacja ruchu
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują:
1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu robót,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
opłaty/dzierżawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:

8. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł.
9. Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje:
10. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
11. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
12. koszty związane z organizacją ruchu publicznego.
X PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
Inne dokumenty
[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Załącznik 1
Tablica 1. Podział gruntów na kategorie
Gęstość
Przeciętne
Kat
objęto- spulchnienie po
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału
.
ściowa
odspojeniu
w stanie
w % od
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1

2

3

Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioły lotne nie zleżałe
Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30
mm
Torf z korzeniami grubości do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem
lub odpadkami drewna
Żwir bez spoiwa lub mało spoisty
Piasek gliniasty, pył i lessy mało wilgotne, półzwarte
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem,
tłuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach
do 40 mm
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne, bez głazów
Mady i namuły gliniaste rzeczne
Popioły lotne zleżałe

4

5

Less suchy zwarty
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i
odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg,
stanowiącymi do 10% objętości gruntu
Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10%
objętości gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Iłołupek miękki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
głazami o masie do 10 kg
Żużel hutniczy nie zwietrzały
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 1030%
objętości gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane
lub w blokach ponad 50 kg
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane
Węgiel kamienny i brunatny

naturalnym
kN/m3
15,7
11,8
9,8
11,8
16,7

pierwotnej
objętości1)
od 5 do 15
od 5 do 15
od 20 do 30
od 5 do 15
od 15 do 25

17,7

od 15 do 25

12,7
10,8

od 15 do 25
od 20 do 30

16,7
16,7
18,6
13,7
13,7

od 15 do 25
od 15 do 25
od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

18,6

od 20 do 30

17,7

od 20 do 30

19,6
17,7
19,6
17,7
19,6
18,6

od 20 do 30
od 20 do 30

19,6
20,6

od 25 do 35
od 25 do 35

20,6
16,7
19,6

od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35

19,6
14,7
19,6

od 25 do 35
od 30 do 45

20,6
17,7

od 30 do 45
od 30 do 45

17,7
16,7
22,6
41,8

od 30 do 45
od 30 do 45

od 20 do 30
od 25 do 35

od 30 do 45
45

Iły przewarstwione łupkiem
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepieńce słabo scementowane
Gips
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki
6 Iłołupek twardy
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany
Margiel twardy
Wapień marglisty
Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity
7 Łupek piaszczysto-wapnisty
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie
krzemionkowym
Wapień nie zwietrzały
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrzałe
8 Łupek plastyczny twardy niespękany
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapień twardy nie zwietrzały
Marmur i wapień krystaliczny
Dolomit niezbyt twardy
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilastokrzemionkowym
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty nie zwietrzały
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapień bardzo twardy
Gnejs
10 Granit średnio- i drobnoziarnisty
Sjenit średnioziarnisty
Gnejs twardy
Porfir
Trachit, liparyt i skały pokruszone
Granitognejs
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

14,7
19,6
19,6
20,6
21,6
15,7
26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6
23,5
23,5

od 30 do 45

23,5
23,5
28,4
23,5
24,5
24,5
24,5
25,5
24,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

25,5

od 45 do 50

25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25,5
25,5
26,5
25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4
25,5
27,4

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
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1)

Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed
ich zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków
przewozowych.
Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205
L
Grupy gruntów
Wyszczególnieni Jedn
p
e właściwości ostki
Nie wysadzinowe
wątpliwe
wysadzinowe
.
1 Rodzaj gruntu
– rumosz nie gliniasty – piasek pulasty mało wysadzinowe
– żwir
– zwietrzelina – glina piaszczysta
– pospółka
gliniasta
zwięzła, glina zwięzła,
– piasek gruby
– żwir gliniasty
glina pylasta zwięzła
– piasek średni
– pospółka
– ił, ił piaszczysty, ił
– piasek drobny
gliniasta
pylasty
– żużel nierozpadowy
bardzo wysadzinowe
– piasek gliniasty
– pył, pył piaszczysty
– glina piaszczysta,
glina pylasta
– ił warstwowy
2 Zawartość
cząstek
 0,075 mm
 0,02 mm

%
< 15
<3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10
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I CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robot betonowych przy realizacji „POWIEKSZENIE KĄPIELISKA
SEZONOWEGO „BOLKO” W OPOLU PRZY UL. MARKA Z JEMIELNICY”.
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji,
odbiorach i rozliczaniu robót betonowych.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.2. Zakres robót:
 Wykonanie stóp fundamentowych– Beton (C25/30)
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Prace przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne i prace zabezpieczające- wykonanie
konstrukcji pomocniczych,- inwentaryzacja powykonawcza.
1.3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu
widzenia:
Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób
trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych SST – B – O.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi ST i poleceniami zarządzającego
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
1.4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych:
Według SST-0 punkt 1.5.
1.5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”.
Beton – zgodnie z normą PN-EN 206-1 „Beton – Część 1. Wymagania, właściwości
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produkcja i zgodność” – materiał powstały ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i
grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości
w wyniku hydratacji cementu.
Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie
umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą.
Beton stwardniały – beton który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom
wytrzymałości.
Rodzaje betonu:

beton lekki – o gęstości objętościowej od 800 do 2000 kg/m3

beton zwykły – o gęstości objętościowej większej niż 2000 kg/m3 i nie przekraczającej
2600kg/m3

beton ciężki – o gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m3
Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
 Harmonogram i kolejność robot betonowych,
 Skład mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,
 Świadectwa jakości przedstawione przez producenta betonu wyszczególnione w
dalszej części ST
 Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentów, wyszczególnione w dalszej
części ST
 Projekt organizacji budowy.
II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ
JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ
NORM
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano
w SST – B – O „Wymagania ogólne”.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Uwaga:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.





Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów)
pod warunkiem:
spełnienia tych samych właściwości technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),
uzyskania akceptacji Inwestora.

Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunków:
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deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy
szalunków,
Deskowania indywidualne wykonane z tarcz zbijanych desek gr. 25 mm. Tarcze
powinny być usztywnione nakładkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm.

Metalowe formy kształtowe - w miejscach gdzie jest to potrzebne – zastosować
Łączenie deskowań:
 złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie
posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy
większej niż 25 mm.
 Środek antyprzyczepny - aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące
w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do
deskowania.
 Środek używany przy demontażu deskowań - bezbarwny olej mineralny, nie
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w
temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
Zbrojenie
Zgodnie z SST dot. zbrojenia
Składniki mieszanki betonowej
1. Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony z normą PN-EN 206-1:2003 Beton
- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (wraz z załącznikami) tak,
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku
zagęszczenia przez wibrowanie.
2. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonów lub Wykonawcy i
wymaga zatwierdzenia przez Inwestora.
3. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i powinna
zapewnić niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna być większa niż 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm.
4. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczonej przez wibrowanie i
dojrzewającej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie niższa niż 10oC) średnią
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako 1,3 RbG (wytrzymałości
gwarantowanej betonu na ściskanie)
5. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową zgodnie z
normą PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność (wraz z załącznikami)
6. Konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości,
produkcja i zgodność (wraz z załącznikami).
Deklaracja zgodności
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o
jakości betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane
dodatki; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną
partię betonu.
Składowanie materiałów
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z
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wyspecjalizowanej wytworni. Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w
pomieszczeniach zamkniętych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki
antykorozyjnej.
Pozostałe materiały
 Beton (C20/25), C25/30
 Beton zwykły (C12/15)
oraz wszelkie inne materiały, które są konieczne do wbudowania, w celu osiągnięcia
zamierzonych efektów.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót żelbetowych i
betonowych:
a) podkład betonowy pod fundamenty i posadzkę z betonu (C12/15),
b) żelbetowe ławy fundamentowe z betonu (C20/25) W8,
c) żelbetową płytę posadzkową z betonu (C20/25) ,
d) wylewkę betonową z betonu (C20/25),
e) żelbetowe schody wewnętrzne z betonu, stropy i inne (C25/30),
III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inwestora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki należy stosować wibratory z
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjnej charakteryzującej
się jednakowymi drganiami na całej długości.
Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój
przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania
mieszanki. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona przy pomocy urządzeń
mechanicznych. Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego
elementu.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robot i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O w punkcie 4.
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
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koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków
(pojemniki).
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien
być dłuższy niż:
1.
90 min – przy temperaturze + 15°C,
2.
70 min – przy temperaturze + 20°C,
3.
30 min – przy temperaturze + 30°C.
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robot dachowych i stropowych należy
użyć następujących środków transportu:
- samochód dostawczy z dźwigiem.
V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBĘDNE
INFORMACJE
DOTYCZĄCE
ODCINKÓW
ROBÓT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA
SPECJALNE
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5.
Przygotowanie betonowania
Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie Robot betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę
szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inwestora)
obejmującą:
 wybór składników betonu,
 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
 sposób transportu mieszanki betonowej,
 kolejność i sposób betonowania,
 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
 sposób pielęgnacji betonu,
 warunki rozformowania konstrukcji,
 zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera
prawidłowość wykonania wszystkich robot poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
 prawidłowość wykonania zbrojenia,
 zgodność rzędnych z projektem,
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny,
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
 prawidłowość wykonania wszystkich robot zanikających, między innymi wykonania
przerw
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dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk, itp.,
prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych
w betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, itp.),
gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 2061:2003 i PN-63/B-06251. Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed
betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna
być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie do deskowania.
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu
przed i po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny
cementu i wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami
obliczeniowymi, obliczeniowo-doświadczalnymi oraz doświadczalnymi.
Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem do wbudowania należy dostarczyć metrykę
dostawy zawierającą informacje jak opisano w pkt. 2.1.
Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:
 przygotowanie składników,
 dozowanie i mieszanie składników,
 transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić wymagania ujęte w ST.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane
przynajmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być
sprawdzane przynajmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników należy uwzględnić
korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie składników powinno
odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania
mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie
powinien być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować
pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych.
Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku.
Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu
budowy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas
mieszania składników mieszanki (dozowane w kolejności – kruszywo, cement i woda) zależy
od konsystencji mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji
półciekłej i ciekłej). Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się
najczęściej ze stałych wytworni, zwanych betonowniami.
Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest przewożona
taczkami. Przewóz w poziomie odbywać się powinien po ułożonych deskach. W pionie taczkę
unosi dźwig towarowy lub osobowo-towarowy. Większe ilości mieszanki przewozi się
wózkami dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu należy
54

stosować wózki o napędzie elektrycznym.
Mieszankę betonową można podawać za pomocą pomp do mieszanki betonowej,
wykorzystując rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o
różnym kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są umieszczone na samochodach lub
przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy można podawać na
znaczne odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod
uwagę sumę długości poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę
załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan.
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie
powinna być większa niż 0,75 m a o konsystencji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy
obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu
konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie
deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki
betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robot. Po zakończeniu
betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu.
Układanie mieszanki betonowej Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do
20oC powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyższej do 1,0 h. Jeżeli są
stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W
zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo
warstwami. Stosuje się trzy sposoby układania mieszanki warstwami:
 Poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu, ten sposób
stosuje się w przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu
zapewnienia jednorodności betonu każda kolejna warstwa musi być ułożona przed
rozpoczęciem wiązania poprzedniej warstwy.
 Poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych
powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie
pełnymi warstwami jest niemożliwe z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy
układa się w ten sposób, że położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w
stosunku do położonych niżej,
 Warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego
wysokość; sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o
gęsto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez
wibrowanie. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu
deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być
zgodny z opracowaną receptą roboczą.
Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o
konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 1,0m. Im mieszanka jest bardziej
ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy
użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm.
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 elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
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 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,
 przy betonowaniu gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych
stosować należy wibratory wgłębna.
Słupy o przekroju co najmniej 40x40, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się
zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku
mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Przerwy robocze kończyć taśmą uszczelniającą bentonitowo –
kauczukową a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna być
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilżenia wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed
rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbywać 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 przekroczyć 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy
unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W
przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich
urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych,
prętowych.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
 wibratory wgłębne 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 przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 2030 s, 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 0,3 –
0,5 m,
 belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,
 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s,
 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.
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek
betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i
uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych.
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W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatopioną w
mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania
ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola
oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory, które mają
zestawy buław o rożnych parametrach. Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki
betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, wibrowanie można zakończyć.
Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w gorę, bo promień
skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie
wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór i zanurza w następne
miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. Gdy promień oddziaływania
wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku tego przekroju. Słupy
o większym przekroju wibruje się przez zanurzenie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce się
uzyskać powierzchnię elementu gładką bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do
deskowania. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim
środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. Cienkie
elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi,
przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika
powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome
zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu.
Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie
elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi.
Mieszankę betonową można zagęszczać przez odpowietrzenie, stosując odpowiednie płyty
odpowietrzające. Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne.
Mają one odpowiednio dobrany skład, różniący się od składu tradycyjnych mieszanek
betonowych. Zasadnicza różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125
mm, którymi są np. popiół lotny, drobno zmielony wapień, metakaolinit itp.
Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej
układania bez konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto
ułożonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednia
zaprojektowane.
Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5°C i nie
wyższych niż +30°C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w
temperaturze do – 5oC, jednak wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej + 20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu – należy przed rozpoczęciem
betonowania zabezpieczyć miejsce robot za pomocą mat lub folii.
Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną
zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w
temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego
procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej + 10°C, a średnią dobową
temperaturę + 5°C należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną
w deskowaniu trzeba chronić przed utrata ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robot
betonowych w okresie obniżonych temperatur, to w dokumentacji technicznej należy określić
właściwa organizację i technologię wykonania tych robot. W razie konieczności należy ustalić
z Projektantem wymagania dotyczące prowadzenia prac przy temperaturach granicznych.: do
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+ 5°C, do –3, poniżej –3 do –10 oraz poniżej –10 do –15°C.
Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej –150C na wolnym powietrzu.
Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności –
zgodnie z instrukcją ITB nr 282/88:
 zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w
projekcie na cement wyższej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych
badań porównawczych,
 dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków
dobranych odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych
badań laboratoryjnych,
 podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do
odpowiedniej temperatury, w celu uzyskania określonej temperatury mieszanki
betonowej w chwili jej układania w deskowaniu,
 osłanianie elementów lub całości konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu
zachowania ciepła w mieszance betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez
czas niezbędny do uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności,
 ogrzewanie świeżego betonu w deskowaniu za pomocą pary, ciepłego powietrza lub w
przypadkach technicznie uzasadnionych – za pomocą prądu elektrycznego
 wykonywanie robot betonowych w pomieszczeniach zamkniętych ogrzanych lub w
cieplakach stałych albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnątrz cieplaka nie
niższej niż + 10°C
Wymienione sposoby zabezpieczeń mogą być stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu
wybranym przez projektanta, w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. W przypadku gdy
konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy których nie można zapewnić
dojrzewania betonu lub gdy w deskowaniu ma być układana mieszanka betonowa o stosunku
wodno-cementowym w/c mniejszym niż 0,55 – świeży beton należy chronić przed dopływem
wilgoci z zewnątrz szczelnymi osłonami aż do czasu uzyskania przez niego pełnej
mrozoodporności.
Jeżeli spadek temperatury poniżej –30C jest spodziewany w okresie dłuższym niż 3 dni, lecz
poniżej 10 dni, licząc od chwili zakończenia betonowania, to należy chronić beton przed
napływem wilgoci z zewnątrz przez stosowanie właściwych w danym przypadku materiałów
ciepłochronnych, jak maty słomiane, papa itp., nie zanieczyszczających jednak powierzchni
świeżo ułożonego betonu.
Jeżeli spadek temperatury poniżej –30°C spodziewany jest przed upływem 3 dni, licząc od
chwili zabetonowania konstrukcji, bądź nastąpił w trakcie układania mieszanki betonowej w
deskowaniu, to należy układać mieszankę betonową o podwyższonej temperaturze i
niezwłocznie ochronić zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepła. W
przypadku wykonywania z betonów monolitycznych konstrukcji cienkościennych zaleca się
stosować przyspieszone dojrzewanie betonu w wyniku jego podgrzewania lub betonowanie w
cieplakach. /pozwala to na uzyskanie przez beton w krótkim czasie wymaganej
wytrzymałości na ściskanie oraz zapewnia stateczność konstrukcji po usunięciu deskowania.
Przed przystąpieniem do betonowania należy oczyścić deskowanie ze śniegu i lodu oraz
sprawdzić jego szczelność. Wykonane zbrojenie trzeba chronić przed oblodzeniem i
zasypaniem śniegiem odpowiednimi osłonami. Jeżeli jednak zbrojenie zostało oblodzone lub
zasypane śniegiem, to przed ułożeniem mieszanki betonowej śnieg i lód należy usunąć.
Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania robot betonowych w okresie obniżonych
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temperatur są podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88.
5.8. Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy
nie później niż po 12 godz. Od zakończenie betonowania rozpocząć pielęgnację
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobę). Przy temperaturze +15°C, i wyższej, beton należy polewać w ciągu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak
wyżej.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 2061:2003. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i
drganiami z przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co
najmniej 15 MPa.
Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów.
Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą.
Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach
ślizgowych, a także przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być ustalone z
Projektantem. W konstrukcjach mniej odpowiedzialnych można przerwy robocze stosować:
 w belkach i pociągach – w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych,
 w słupach – w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane
monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po
upływie 1 do 2h od zabetonowania tych słupów i ścian,
 w płytach – na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta, przy
betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę w
środkowej części przęsła płyty, równolegle do żeber, na których wspiera się płyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku
naprężeń głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie
przygotować do połączenia betonu stwardniałego z betonem nowym. Wymaga to usunięcia z
powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przepłukania wodą.
Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc:
 chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu),
 utrzymywać w stałej wilgotności:
- 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybko twardniejącego,
- 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego,
- 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego
ułożenia. Jeżeli temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton
polewać co 3 h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach – co najmniej 3 razy
na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się.
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach
z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton
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wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać
stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy
twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony.
5.9. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania:
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami, kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypukłości i wgłębienia nie
powinny być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.
VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O.
Zakres badań prowadzonych w czasie budowy
Podczas robot należy prowadzić systematyczną kontrolę:
 deskowań
 zbrojenia
 jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania,
 dozowania składników mieszanki betonowej,
 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,
 cech wytrzymałościowych betonu,
 prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz
częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji,
 wykonania i kompletności połączeń,
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach
pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza niż
: 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu.
Badania kontrolne betonu
Badanie wytrzymałości betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie
betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości
nie mniejszej niż:
 1 próbka na 100 zarobów,
 1 próbka na 50 m3 betonu,
 3 próbki na dobę,
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 6 próbek na partię betonu
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli
wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej
klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, spełnienie tego warunku
w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych
próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym niż 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników
betonu, sposobu układania i zagęszczania – po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5
próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Próbki przechowywać w
warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-EN 206-1:2003.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
6.2.3. Badanie mrozoodporności betonu
Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania – co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i
sposobu wykonywania betonu – po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać
w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się również badać
mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg PN-EN 206-1:2003, liczba próbek reprezentujących daną partię betonu
może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni.
6.2.4. Badanie wodoszczelności
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie
zbetonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania
betonu – po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym
wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i
badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności
na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia
wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratorium lub inne uprawnione)
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003.
Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody
0.8 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003 nie stwierdza się
oznak przesiąkania wody.
6.2.5. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek
napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-EN 2061:2003 nie powinna przekraczać:
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2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzających:

Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych
Podane poniżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i
wykonanych z elementów prefabrykowanych. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od
określonych w Dokumentacji Projektowej wynoszą:
 długość przęsła ± 2 cm,
 oś podłużna w planie ± 3 cm,
 wymiary przekrojów dźwigarów ± 1 cm,
 grubość płyty pomostu ± 0,5 cm,
 rzędne wysokościowe ± 1 cm.

Tolerancja dla fundamentów:
 usytuowanie w planie – 2% największego wymiaru, ale nie więcej niŜ 50 mm,
 wymiary w planie ± 30 mm,
 różnice poziomu na płaszczyznach widocznych ± 20 mm,
 różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych ± 30 mm,
 różnice głębokości ± 0,05 h i ± 50 mm.
VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O.
VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8.
Odbiór Robot zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru Robot zanikających lub ulegających zakryciu jest:
 pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST,
 inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robot
Zakres Robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia
Inwestora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera.
Odbiór końcowy konstrukcji
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inwestora w Dzienniku
Budowy zakończenia robot betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych
robot zawartych w umowie.
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:
 dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy,
 dziennik budowy,
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protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji,
wyniki badań kontrolnych betonu,
protokoły z odbioru robot zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów
konstrukcji),
inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem
budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji,
wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakości wykonanych robot obejmuje ocenę:
 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np.
szczelin dylatacyjnych
 jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych
wad i uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie
powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny
obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główna nie może być
odsłonięte.


PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O .
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi
elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.
Cena wykonania robot betonowych i żelbetowych obejmuje:
 roboty przygotowawcze,
 zakup i dostarczenie materiału,
 roboty ziemne,
 czyszczenie i przygotowanie zbrojenia,
 montaż zbrojenia,
 testy i pomiar,
 oczyszczenie terenu robot z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i
usunięcie ich poza teren budowy,
 wykonanie projektu mieszanki,
 przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej,
 transport mieszanki betonowej,
 wykonanie i rozebranie deskowania,
 układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie,
 pielęgnacja betonu,
 pomiary i badania wymagane w Specyfikacji,

X. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-EN 206- Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
1:2003/A2:2006 (U) Zmiana A2
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PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 12504-4:2005U Badania betonu. Część 4: Metoda ultradźwiękowa
PN-75/M-70056
Badania
nieniszczące
metodami
ultradźwiękowymi.
Wzorce
mikrosekundowe
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badania nieniszczące Oznaczanie liczby odbicia
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne
PN-EN 132504- 2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie
nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Odwierty rdzeniowe.
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
PN-EN 992:1999 Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze
PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o
zwartej strukturze
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego
użytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i
badania.
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I CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robot zbrojarskich przy realizacji POWIEKSZENIE KĄPIELISKA
SEZONOWEGO „BOLKO” W OPOLU PRZY UL. MARKA Z JEMIELNICY.
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji,
odbiorach i rozliczaniu robót zbrojeniowych.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zakres robót:

Wykonanie i ułożenie zbrojenia stóp fundamentowych.
oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty zbrojeniowe, które występują przy
realizacji umowy.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Przygotowanie zbrojenia,
- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być
wyprostowane.
- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B03264:2002
- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć
specjalnymi zaciskami.
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.
zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia
prętów oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane
w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubości równej grubości otulenia
sortowanie,
oczyszczenie: 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 farbą olejną należy opalać np. lampami
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów
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powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 prostowanie prętów do zbrojenia betonu,
cięcie prętów,
gięcie prętów.
1.2. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu
widzenia:
Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób
trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych SST – B – O
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu
widzenia:
1.3. Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób
trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych SST – B – O
1.4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych:
Według SST-0 punkt 1.5.
1.5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”.

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

Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej
naprężeń w sposób czynny.
II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ
JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ
NORM
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano
w SST – B – O „Wymagania ogólne”.
Materiały:
 Stal: A-IIIN RB500,
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Średnice prętów: 6 ,8, 12, 16 mm
Podkładki dystansowe pod zbrojenie,
Drut montażowy.

Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym
mają być podane:
 nazwa wytwórcy,
 oznaczenie normowe wyrobu,
 numer wytopu lub numer partii,
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy
wytopowej,
 masa partii,
 rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów
(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

znak wytwórcy,

średnica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,

znak obróbki cieplnej.
Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw.
wiązałkowego.
Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub z tworzyw
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O.
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Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób
zapewniający unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBĘDNE
INFORMACJE
DOTYCZĄCE
ODCINKÓW
ROBÓT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA
SPECJALNE
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5.
Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
zbrojarskie.
Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
Czyszczenie siatki
Siatkę przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków
rdzy, kurzu i błota. Pręty siatki zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażona na
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokryta łuszcząca się
rdza i zabłocona oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego
prętów. Stal tylko zabrudzona można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się
strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie siatki
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ciecie siatki zbrojeniowych
Cięcie siatki należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Montaż siatki
Wymagania ogólne
Układ siatki w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej
nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi
środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była
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wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle
prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
 0,05 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
 0,04 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw.
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do
łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o
średnicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów
narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. W przypadku montażu
prefabrykowanych siatek zbrojeniowych (występują siatki z prętów 12 mm o oczkach #
10x10 cm) obowiązują te same zasady dotyczące otulin i mocowania pomiędzy siatkami.
VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O.
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy
przeprowadzić następujące badania:

sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy
pobrać
z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów nalepy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie
badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie
cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów:
 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się
zmniejszenia grubości otuliny,
 rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
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odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
długość pręta miedzy odgięciami: ±10 mm,
miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości
mierzone
w przekroju poprzecznym).
VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną
ilość (kg, t) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączna długość prętów poszczególnych średnic
pomnożona odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). 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 dokumentacji projektowej.
VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8.
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
a) Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót
zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
b) Zakres robót
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,

zgodności z dokumentacją projektową liczby siatek w poszczególnych przekrojach,

prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
IX PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O .
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,

łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,

montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z
dokumentacją projektową i niniejszą ST,

wykonanie badań i pomiarów,

oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy
i usuniecie ich poza teren budowy.
Jednostka rozliczeniowa wykonania konstrukcyjnych robót zbrojarskich jest masa stali [1 kg,
1t] Jednostka rozliczeniowa dla siatek zgrzewanych jest [1m2] ułożonej siatki
X PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

IDT-ISO 6935-1:1991
 PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe
wymagania.
 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
 IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane
 PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe
wymagania Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
 PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Projektowanie.
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
72

Inne dokumenty i instrukcje
 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.ITB-2004
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Jednostka Projektowa: Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna
KONSTRUKTOR Marcin Korłub
ul. Bytnara Rudego 20A/1, 45-256 Opole
tel. 602 522 774 e-mail: korlub@poczta.onet.pl

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST B- 4 – Nasadzenia
ROZBUDOWA
CENTRUM SPORTU
O HALĘ SPORTOWĄ

POWIEKSZENIE KĄPIELISKA
SEZONOWEGO
„BOLKO” W OPOLU PRZY UL. MARKA Z
JEMIELNICY

HALA SPORTOWA

Kąpielisko sezonowe BOLKO

Działka nr 24/56 km 61,
obręb 0061 Półwieś,
45-805 Opole, ul. Wandy
Rutkiewicz 10

Opole , ul. Marka z Jemielnicy, Kąpielisko Bolko
dz. nr 5/61, a.m. 85,
obręb 0098 Nowa Wieś Królewska
jednostka ewidencyjna: Miasto Opole

Kody CPV robót budowlanych
Grupy robót, klasy robót,
kategorie robót

Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane
Grupa: Kod CPV 45100000-8- Roboty w zakresie burzenia
i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania
terenów zielonych

Inwestor:

Miasto Opole ,Rynek Ratusz, 45-015 Opole
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole
Adres inwestora

Miasto Opole ,Rynek Ratusz, 45-015 Opole
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole
Autor opracowania:

mgr inż. arch. Marcin Korłub

Data opracowania: 13 marzec 2020 r.
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I CZĘŚĆ OGÓLNA
1.Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru nasadzenia drzew i krzewów przy realizacji POWIEKSZENIE
KĄPIELISKA SEZONOWEGO „BOLKO” W OPOLU PRZY UL. MARKA Z
JEMIELNICY.
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zakres robót:
W zakres prac objętych niniejszą specyfikacją wchodzą prace związane z wykonaniem:
- nasadzenia drzew, krzewów, traw,
- ręczne zdjęcie warstwy darni,
- załadunek i wywóz ziemi z wykopanych dołów.
W zakres prac wchodzą również prace związane z wykonaniem trawników siewem:
- ręczne zdjęcie wierzchniej warstwy istniejącej darni,
- zakup i dostawa mieszanki traw – wybór I,
- wykonanie trawnika siewem,
- załadunek i wywóz zdjętej darni.
oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty nasadzeniowe, które występują przy
realizacji umowy.
2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
i realizacji robót.
3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu
widzenia:
Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób
trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych SST – B – O
4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych:
Według SST-0 punkt 1.5.
5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
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budowlanych.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”.
Drzewa – rośliny zdrewniałe, wytwarzające jeden lub więcej pni, rozgałęziających się
na pewnej wysokości:

Korona – zespół konarów i gałęzi. Korony mogą przybiera
różne formy, uzależnione od gatunku i odmiany, bądź by formowane w szkółce.
 Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa.
 Pień – nierozgałęziona dolna część przewodnika między powierzchnią ziemi, a
początkiem korony. Wysokość pnia u drzew determinuje ich wykorzystanie, np. u
drzew alejowych musi wynosi min. 180 cm,

System korzeniowy – podziemna część rośliny.

Bryła korzeniowa – część systemu korzeniowego wykopana razem z ziemią.

Szyjka korzeniowa – krótki odcinek rośliny na granicy między pędem, a korzeniem.

Odrosty korzeniowe - pędy nadziemne rozwijające się z pączków przybyszowych lub
pąków śpiących na korzeniach.

Forma naturalna – forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego
gatunku, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem,

Forma wielopienna – forma drzewa, która ma kilka pni wyrastających do wys. 50 cm
nad szyjką korzeniową,

Forma szczepiona/pienna – forma krzewu lub drzewa szczepiona na podkładce.
Szczepienie to polega na łączeniu systemu pędowego szlachetnych odmian roślin
ozdobnych z systemem korzeniowym formy dzikiej, uzyskanej z nasion, należącej do
tego samego gatunku; gałązka formy szlachetnej pełni funkcję tzw. zrazu, natomiast
pień formy dzikiej stanowi
podkładkę; zraz zrośnięty z podkładką tworzą tzw.
szczep, który daje nową roślinę .

Krzewy - Wielopędowe, zdrewniałe rośliny, nie wytwarzające pnia. Ich główne pędy
powinny wyrasta nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową.

Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzew utworzona w
szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości,
wymagana wysokość krzewów liściastych 0,5m.

Żywopłot - Forma ogrodzenia, przegrody utworzona z gęsto posadzonych drzew lub
krzewów. Przycinany, to żywopłot formowany, nie przycinany - nie formowany.

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiada

następujące charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 1,5 m wysokości, okres jej
magazynowania nie powinien przekracza 2 miesięcy ziemia pozyskana w innym miejscu i
dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie, dopuszczalna zawartość rozpuszczalnych soli w glebie:
maks. 500 ppm.

Materiał roślinny – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z
dokumentacja projektową. Sadzonki drzew liściastych i iglastych, krzewów liściastych
i iglastych, krzewów róż, bylin .

Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie, bryła ziemi z przerastającymi ją
korzeniami roślin.

Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z
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pniami o wysokości 1,8 do 3,0m z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i
uformowaną koroną. Korona drzew do sadzenia w ciągach ulicznych uformowana na
wysokości 2,0-2,2m o obwodzie pnia min. 14cm, mierzona na wysokości 1,3m
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z
dokumentacją projektową, w tym materiał roślinny ,
Rośliny do stosowania na formowane żywopłoty – drzewa i krzewy charakteryzujące
się łatwością równomiernego zagęszczania się po przycięciu. W zależności od
gatunku, odmiany i wieku, niektóre rośliny wymagają zagęszczenia pędów już w
szkółce.
Rośliny formowane - Drzewa i krzewy, które są specjalnie przycinane w trakcie
produkcji, w celu nadania im pożądanego kształtu, np.: kuli, stożka czy przestrzennej
spirali. Do formowania używane są także czasami pręty, siatki lub inne elementy
konstrukcyjne. Dla podtrzymania uzyskanego kształtu należy prowadzi regularną
pielęgnację (cięcie).
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy ;
Byliny – wieloletnie Rosiny zielone, najczęściej tracące na zimę części nadziemne i
zimujące w postaci części podziemnych lub przyziemnych, często jako podziemne
organy przetrwalnikowe – kłącza, bulwy, cebule, z których na wiosnę rozwijają się
nowe pędy nadziemne.
Rośliny pnące - Rośliny, które dzięki właściwościom czepnym lub pnącym, mogą piąć
się po konstrukcjach lub po gładkich powierzchniach pionowych.
Rośliny okrywowe - Rośliny okrywowe, tworzące zwartą warstwę rośliny zielne lub
niskie krzewy, okrywające podłoże, chroniące je przed zachwaszczeniem, erozją i
degradacją; rośliny okrywowe pełnią funkcje biologiczne, estetyczną i gospodarczą
(np. bluszcz pospolity, barwinek, bodziszek wielokorzeniowy i bodziszek czerwony,
gajowiec żółty oraz takie paprocie, jak orlica pospolita i narecznica samcza).
Rośliny zimozielone - Rośliny zimozielone to rośliny utrzymujące zielone liście przez
cały rok; w strefie umiarkowanej przykładami roślin zimozielonych są gatunki z
takich rodzajów, jak: sosna, świerk,
Trawnik - sztucznie utworzone zbiorowisko roślin trawiastych równomiernie
pokrywających podłoże, wśród których przeważają gatunki traw o małym przyroście
masy, lecz gęstych pędach oraz silnie rozgałęzionym systemie korzeniowym, tworzące
warstwę roślinną przypominającą kobierzec. Dzięki regularnemu koszeniu oraz innym
metodom pielęgnacji trawnik utrzymywany jest w odpowiednim stanie aby mógł pełni
funkcje zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne, biotechnologiczne i inne .
Humus - Próchnica, szczątki organiczne, głównie roślinne, nagromadzone w glebie
(lub na powierzchni gleby), pozostające w różnych stadiach rozkładu, czyli
humifikacji (biodegradacja).
Wysokość rośliny – Długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części
rośliny.
Szerokość rośliny - Odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ
JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ
NORM
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano
w SST – B – O „Wymagania ogólne”.
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1. Materiały
1.2 Wymagania dotyczące właściwości materiału roślinnego
Materiał roślinny pozyskiwany będzie ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu
Ochrony Roślin, opartych na produkcji z rodzimego materiału wyjściowego. Wykonawca
zobowiązany jest przedstawi. Zamawiającemu źródło pozyskania materiału roślinnego.
Wielkość drzew: obwód pnia min. 16 – 18 cm, średnica bryły korzeniowej 60 cm, wysokość
pnia min. 2,20 m, prosty pień i korona typowa dla gatunku. Przewodnik wykształcony od
korzeni do pąka szczytowego i równomiernie rozłożone pędy korony.
Krzewy iglaste i liściaste z pojemników min. C3 – C5 wybór I. Rośliny powinny być zgodne
z normą PN-R-67023, PN-R-67022 dojrzałe, prawidłowo uformowane, z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie
wymaganiami agrotechniki szkółkarskiej. System korzeniowy powinien być skupiony,
prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie
drobne. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, nieuszkodzona i mieć wygląd
charakterystyczny dla gatunku. Pędy nie powinny być przycięte chyba, że dopuszcza się
przecięcie zgodnie z wymaganiami szczegółowymi.
Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie
powinny pod względem jakościowym odpowiada normie BN-65-9125-02,
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
- dwupędowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.
1.3 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiada
następujące charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 1,5 m wysokości, okres jej
magazynowania nie powinien przekracza 2 miesięcy;
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może by
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;
- dopuszczalna zawartość rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.
1.4. Nawozy
Nawozy mineralne powinny być dostarczone w oryginalnym opakowaniu z podanym składem
chemicznym ( zawartość azotu, fosforu, potasu, N.P.K ) i udziałem procentowym składników.
Nawozy należy zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa uzależniona jest od zasobności
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zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zostać zatwierdzone przez Inżyniera i Inspektora
nadzoru. Nawozów nie należy aplikować na mokre lub wilgotne rośliny, ponieważ może to
skutkowa ich poparzeniem.
1.5. Kora drzewna
Do ściółkowania powierzchni należy zastosować korę sosnową mieloną kompostowaną min.
9 miesięcy o frakcji 20-40 mm.
III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3.
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- koparki przedsiębiernej,
- glebogryzarek,
- drobny sprzęt ręczny (łopaty, grabie, siekierki, młotki, taczki, drabiny, taczki, liny),
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników.,
- cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz wężem do podlewani
IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna
Specyfikacja Techniczna’.
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, aby uniknąć
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.
Transport nie może uszkodzi materiału roślinnego, rośliny muszą być zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem.
Sprzęt transportowy musi mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez zakłócania
ruchu drogowego o ciężarze nie powodującym uszkodzeń nawierzchni i nadmiernego
zagęszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie powyżej 5 ton mogą
poruszać się jedynie w obrębie jezdni.
V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBĘDNE
INFORMACJE
DOTYCZĄCE
ODCINKÓW
ROBÓT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA
SPECJALNE
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5.
Wymagania dotyczące wykonania trawników :
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Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w
stosunku do krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdowa się 2 do 3
cm nad terenem, teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem kolczatką lub zagrabić,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
Okres siania – najlepszy jest okres wiosenny najpóźniej do połowy września, a nasiona
Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 3 kg na 100 m2,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, co chroni
kiełkujące nasiona przed wysychaniem po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana
lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania.
Mieszanka nasion trawnikowych powinna mieć następujący skład:
- kostrzewa czerwona rozłogowa – 20%
- kostrzewa owcza – 15%
- kostrzewa różnolistna – 15%
- mietlica biaława – 15%
- wiechlina łąkowa – 20%
- życica trwała – 15%
VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O.
Kontrola robót w zakresie wykonania trawników
W czasie wykonywania trawników kontrola polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
ilości rozrzuconego kompostu,
- prawidłowego uwałowania terenu,
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami SST,
- gęstości zasiewu nasion,
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
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VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7.
Jednostki obmiaru:
załadunek i wywóz ziemi – m3
dostawa ziemi urodzajnej - m3
głębokość i szerokość wykopów – m
nasadzenia drzew, krzewów– szt.
wykonanie trawników – m2
rozrzucenie kory - m3
VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót powinien być:
- Przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt.
Odbiorowi podlegają:
- jakość materiału roślinnego,
- ilość posadzonych roślin,
- sposób sadzenia roślin.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie
pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
IX PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O .
Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów
Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim do dołów ø 1 m, z zaprawą dołów ziemią
urodzajną do połowy :
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje: - zakup i dostawę drzewa,
- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołów, - posadzenie drzewa,
- podlanie i wykonanie misek.
Sadzenie drzew liściastych wysokopiennych na terenie płaskim do dołów ø 1 m, z zaprawą
dołów ziemi ą urodzajną do połowy
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje: - zakup i dostawę drzewa,
- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołów, - posadzenie i opalikowanie
drzewa,
- podlanie i wykonanie misek.
81

Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaski m, do dołów ø 0,5 m z zapraw ą dołów ziemi ą
urodzajną do połowy
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje: - zakup i dostawę krzewu,
-wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołów, - posadzenie krzewu,
- podlanie krzewu.
Sadzenie krzewów liściastych, na terenie płaskim, do dołów ø 0,5 m z za prawą dołów
ziemią urodzajną do połowy
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje: - zakup i dostawę krzewu,
- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołów, - posadzenie krzewu,
- podlanie krzewu.
Załadunek i wywóz ziemi z wykopanych dołów pod drzewa i krzewy .
Czynność dotycząca 1m3 obejmuje:
mechaniczny załadunek na pojazdy mechaniczne zebranej w pryzmy ziemi,
wywóz ziemi na odległość 10 km, rozładunek wywiezionej ziemi.
Korowanie warstwą posadzonych krzewów misek drzew.
Czynność dotycząca 1m3 obejmuje:
zakup i transport kory rozdrobnionej i przekompostowanej,
wybranie nadwyżki ziemi /w razie potrzeby/, wysypanie i równomierne rozłożenie warstwy
kory na
Wykonanie trawników siewem.
Ręczne usunięcie warstwy darni z przerzutem na odkład (m2)
Załadunek i wywóz urobku
Czynność dotycząca 1m3 obejmuje:
- mechaniczny załadunek na pojazdy mechaniczne zebranej w pryzmy ziemi, - wywóz ziemi
na odległość 5 km,
- rozładunek wywiezionej ziemi.
Przekopanie gleby .
Czynność dotycząca 1m2 obejmuje:
ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym.
Wysiew nawozów mineralnych.
Czynność dotycząca 1ha obejmuje:
- zakup i dostawę nawozów mineralnych,
- ręczne wymieszanie nawozów mineralnych lub wapna nawozowego na oraz wyrównanie
terenu.
Wykonanie trawników parkowych siewem .
Czynność dotycząca 1m2 obejmuje: - zakup i dostawę nasion traw,
- wałowanie terenu wałem gładkim, - ręczny wysiew nasion
- wałowanie wałem – kolczatką lub zagrabienie - podlanie trawnika.
Rozplantowanie ziemi urodzajnej pod trawnik.
Czynność dotycząca 1m3 obejmuje:
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- zakup i dostawę ziemi urodzajnej, - ręczne rozplantowanie ziemi
Płatność należy przyjmować
na podstawie jednostek obmiarowych według pkt VII
X PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
 PN-87/R-67020 – Materiał szkółkarski – Krzewy róż
 PN-R-67022 – Materiał szkółkarski – Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
 PN-R-67023 – Materiał szkółkarski – Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
 BN-65-9125-02
 PN-R-67026:2002 Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień
 BN-72/9128-01 Cebule, bulwy i korzenie bulwiastych roślin ozdobnych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST B- 5 - Roboty budowlane w zakresie
nawierzchni utwardzanych
Nazwa zamówienia:

POWIEKSZENIE KĄPIELISKA
SEZONOWEGO
„BOLKO” W OPOLU PRZY UL. MARKA Z
JEMIELNICY

Nazwa obiektu:

Kąpielisko sezonowe BOLKO

Adres obiektu budowlanego:

Opole , ul. Marka z Jemielnicy, Kąpielisko Bolko
dz. nr 5/61, a.m. 85,
obręb 0098 Nowa Wieś Królewska
jednostka ewidencyjna: Miasto Opole

Kody CPV robót budowlanych
Grupy robót, klasy robót,
kategorie robót

Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane
Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej
Kod CPV 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie
parkingów.

Inwestor:

Miasto Opole ,Rynek Ratusz, 45-015 Opole
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole
Adres inwestora

Miasto Opole ,Rynek Ratusz, 45-015 Opole
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole
Autor opracowania:

mgr inż. Marcin Korłub

Data opracowania: 13 marzec 2020 r.
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I CZĘŚĆ OGÓLNA
1.Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania w zakresie parkingów przy realizacji POWIEKSZENIE KĄPIELISKA
SEZONOWEGO „BOLKO” W OPOLU PRZY UL. MARKA Z JEMIELNICY.
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zakres robót:
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do których
wykonania zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat
technicznych, oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty zbrojeniowe, które
występują przy realizacji umowy.
2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
i realizacji robót.
3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu
widzenia:
Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób
trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych SST – B – O
4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych:
Według SST-0 punkt 1.5.
5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”.
II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ
JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ
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NORM
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano
w SST – B – O „Wymagania ogólne”.
Materiały
Betonowa kostka
Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
Wygląd zewnętrzny - Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i
ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek
równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: - 2 mm, dla kostek o grubości 1 0 0
mm,
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej - Tolerancje wymiarowe
wynoszą:
- na długości ± 3mm,
- na szerokości ± 3mm,
- na grubości ± 5mm.
Wytrzymałość na ściskanie - Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania z pięciu
kostek brukowych nie mniejsza niż 50MPa.
Nasiąkliwość - Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy
PN-B- 06250 i wynosić nie więcej niż 5%.
Odporność na działanie mrozu - powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B06250 [2]. Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek
jest wystarczająca, jeżeli:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie
zamrażanych nie jest większe niż 20%.
Ścieralność - określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie
więcej niż 4 mm.
Kruszywo na podbudowę
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru,
spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi
podanymi na wykresie
Sito kwadratowe, mm

Przechodzi przez sito, %

31,5

100

16

68

86

8

50

4

37

2

25

0.5

13

0.075

3

Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 1.
Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny
mieć nie mniej niż 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż
jedną przełamaną powierzchnię
Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%]
Kruszywa
L.P
Wyszczególnienie
łamane
.
Warstwa
właściwości
dynamiczna

1

2

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm nie więcej niż
2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż
3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych nie więcej niż
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu
metodą I lub II
wg PN-B-04481:1988
(PN-88/B-04481)
6 Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów nie
więcej niż
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do
ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż
8 Mrozoodporność ubytek masy po 25 cyklach zamrażania,
nie więcej niż
9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej niż
10 Zawartość związków
siarki w przeliczeniu na SO3 nie więcej niż

3

Badania
wg
4

od 2
do 10

PN-EN 933-1:2000

5

PN-EN 933-1:2000

35

PN-EN 933-4:2001

1

PN-EN 1744-1:2000

od 30
do 70

PN-EN 933-8:2001

35
30

3
5

PN-B-06714-42:1979
(PN-79/B-06714/42)

PN-B-06714-18:1977
(PN-77/B-06714/18)
PN-B-06714-19:1978
(PN-78/B-06714/19)

-

PN-EN 1744-1:2000

1

PN-B-06714-28:1978
(PN-78/B-06714/28)
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11 Wskaźnik nośności
wnoś mieszanki kruszywa nie mniejszy niż przy
zagęszczeniu Is 1,03

120 załącznik A

Woda
Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą.
Żwir i mieszanki
Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego należy stosować żwiry i mieszanki.
Wymagania dla żwirów i mieszanek podano w Tablicy 2.
Lp.

Cecha

Nie więcej niż, % (m/m)

klasa II
l

l

2
3
4
5
6
7
8

2

Ścieralność w bębnie Los Angeles
- całkowita
- wskaźnik jednorodności ścierania
Nasiąkliwość
Mrozoodporność
1)
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na S03
Zawartość ziarn nieforemnych
Zawartość ziarn słabych i zwietrzałych
Zawartość zanieczyszczeń obcych
Zawartość zanieczyszczeń organicznych
2)

1)

9 Wskaźnik piaskowy

2)

3

35
30
2,5
5
1,0
25
10
0,2
barwa nie ciemniejsza niż
wzorcowa
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Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem Dotyczy mieszanek
UWAGA — W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się w porozumieniu z odbiorcą produkcję mieszanek o innym
wskaźniku piaskowym niż podany w tablicy 2.

Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w
nawierzchni
Należy stosować następujące
materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod
nawierzchnię
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004 ,cementu powszechnego użytku
spełniającego wymagania PN- EN 197-1:2012 i wody odmiany 1 odpowiadającej
wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowopiaskowej piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN
13043:2004 gatunku 2 lub 3,
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa.
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Oporniki
Wymagania cech fizykomechanicznych zgodnie z Dokumentacją producenta.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów.
Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna
wielkość wad i
uszkodzeń
Gatunek 1

1

Elementy
betonowe

2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni, krawężników w mm

Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne) mm.
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba max
długość, mm, max
głębokość, mm, max

3

2
niedopuszczalne

2
20
6

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 8 mm dla długości i 3 mm dla
pozostałych. Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o
fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy
powyżej
Do partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być
świadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie
przeprowadzonych badań.
III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3.
Sprzęt potrzebny do wykonania robót:
- Piła do cięcia betonu,
- Ubijak spalinowy.
IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna
Specyfikacja Techniczna’.
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę
przed
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uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.
V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA
SPECJALNE
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5.


Podsypka piaskowa

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620:2004
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej
grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową
przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej
podbudowie, przy zachowaniu:
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona
podsypka powinna być wstępnie zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zagęszczarkami wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykonać łatą ciągnięta po
prowadnicach, lub krawężniku i obrzeżach (dot. chodnika). Grubość podsypki powinna być
większa o 1,5 cm od projektowanej.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość
podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni
z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni z kostki musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania
cementu w podsypce.


Koryta pod nawierzchnie

Jeżeli według Dokumentacji Projektowej lub zaleceń Inspektora nawierzchnia będzie
wykonywana w korycie, to jego położenie powinno zostać wytyczone. Sposób
wytyczenia powinien umożliwiać wykonanie
koryta oraz warstw nawierzchni z
tolerancjami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach lub przez
Inżyniera/Inspektora. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania koryta w planie i
profilu powinny być
wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików, ustawionych
w rzędach równoległych do osi ciągu trasy, powinno umożliwiać naciągnięcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10
metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju
gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. W przypadku
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gruntów spoistych należy stosować
cięższe typy równiarek
oraz spycharki
uniwersalne. Jeżeli dokładność mechanicznego wykonania koryta tego wymaga
ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Ręczne wykonanie koryta należy
stosować w przypadku, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykład na poszerzeniach, albo za zgodą Inżyniera/Inspektora, w przypadku robót o
małym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu
nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy
sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem
były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy
warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez
Inżyniera/Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia,
określonych w tablicy 1. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do
profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3
4
przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany
przez Inspektora. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt
powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany
przez Inżyniera/Inspektora.


Podbudowa

Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest
istniejące. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według
zasad zaakceptowanych przez
Inżyniera/Inspektora. Podbudowa powinna być
wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Ukształtowanie podbudowy powinno się odbywać według wcześniej przygotowanych i
odpowiednio zamocowanych linek.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i
wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność
zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
Rozkładanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy rozkładać jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubość po
zagęszczeniu wynosiła 5 cm. Układana warstwa powinna być wyprofilowana i
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Rozpoczęcie budowy następnej warstwy nawierzchni może nastąpić po odbiorze przez
Inżyniera/Inspektora poprzedniej.
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Zagęszczenie
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia
przez wałowanie wibracyjne. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w
czasie zagęszczenia powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i
dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. Wałowanie
powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. Kontrolę
zagęszczenia ułożonej warstwy należy przeprowadzić metodą Proctora wg PN-88/B-04481
(metoda IV).


Opornik

Ustawienie
Oporniki ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości warstwy 5 cm po
zagęszczeniu. Wysokość po ustawieniu powinna być poniżej nawierzchni ciągu
komunikacyjnego 1 cm. Niweleta powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu
komunikacyjnego. Tylna ściana opornika powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem,
żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana
tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i
zostać wypełnione piaskiem. Spoiny przed wypełnieniem należy oczyścić i zmyć wodą.
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
Po wykonaniu nawierzchni obrzeża nie pokrywać warstwą trawnika.
 Nawierzchnia z betonowej kostki
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu
piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i
przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać
walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddana do ruchu.
VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O.
Sprawdzenie podłoża - Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z
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dokumentacją projektową.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m: 1 cm,
- o szerokości powyżej 3 m: 2 cm,
- szerokości koryta: 5 cm.
Sprawdzenie podsypki - w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową Dopuszczalne
odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać 1 cm.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni - polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z
dokumentacją projektową Sprawdzenie konstrukcji powierzchni przeprowadzać należy w
następujący sposób: na każde 400 m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w
dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika
Sprawdzenie równości - przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300
m2 ułożonego powierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50
m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podłużnego - przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc
pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety powierzchni w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 3
cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego - dokonywać należy szablonem z poziomicą, co
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 p o w i e r z c h n i i w miejscach wątpliwych,
jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszą ? 0,3%.
Sprawdzenie równoległości spoin - należy przeprowadzać za pomocą dwóch
sznurów napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne
odchylenie wynosi 1 cm.
Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin - należy przeprowadzać przez usunięcie
spoin na długości około 10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika
i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia.
VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7.
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonych
są:
2
[m ] wykonania nawierzchni.
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni
2

utwardzonych
są: [m ] wykonania podbudowy,
3
[m2] wykonania podbudowy,
[m ] wykonania
2 dróg i
dojazdów, [m ]
wykonania chodników,
[m] wykonania krawężników i obrzeży,
VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8.
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Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:
- sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją,
- sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin,
- zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów,
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy
uznać za zgodne ze SST.
IX PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O .
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i
protokółem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.
2

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m ] nawierzchni obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6, 8 cm,
- wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości resztek i odpadów materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] krawężników i obrzeży:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeża, ułożenie krawężników
betonowych,
- ułożenie obrzeży betonowych,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, likwidacje stanowiska
roboczego,
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
X PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
 PN-EN 197-1:2000 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego uzytku.
 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 12620:2004Kruszywa do betonu.
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu.
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót przy konstrukcji i pokryć dachowych dla POWIEKSZENIE
KĄPIELISKA SEZONOWEGO „BOLKO” W OPOLU PRZY UL. MARKA Z
JEMIELNICY.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji obiektów budowlanych kubaturowych i elementów konstrukcji.
1.3. Zakres robót objętych SST
I Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu przycięcie i zamocowanie :
 konstrukcji wiaty i dachu
II Wykonanie pokrycia dachu o konstrukcji drewnianej;
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi, a niektóre z nich określone są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne”.
1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w SST – B – O „Wymagania ogólne”.
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać :
- certyfikat na znak bezpieczeństwa ,
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach Użyteczności publicznej.
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania
patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i
jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.
2.1. Materiały konstrukcja dachu.
Drewno klasy GL36h
Do konstrukcji drewnianych należy zastosować drewno klejone klasy GL36h zabezpieczone
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem metodą zanurzeniową lub inną równoważną.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż
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15%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek i bali 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 łat nie powinny być większe:
* dla łat o grubości do 50 mm:
- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości
* dla łat o grubości powyŜej 50 mm:
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości
- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe
niż +3 mm i -2 mm.
Krzywizna podłużna :
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm
10 mm - dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm
5 mm - dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości .
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość boków jest niedopuszczalna .
Łączniki należy stosować :
1.Gwoździe : okrągłe wg BN-87/5028-12
2.Śruby średnica minimalna 12mm w złączach z elementów grubości większej niŜ 8cm.
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
3.Nakrętki : sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakrętki kwadratowe wg PN-88/M82151.
4.Podkładki pod śruby : podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
5.Wkręty do drewna : wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501;
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 ; Wkręty do drewna z łbem
kulistym wg PN-85/M-82505.
Środki ochrony drewna.
Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000. Do ochrony drewna przed grzybami,
sinizną i pleśnieniem oraz przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki
dopuszczone do stosowania w Instrukcji ITB 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed
korozją biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania.”
Drewno musi być zabezpieczone przeciwpoŜarowo i mieć cechy materiału niezapalnego.
Drewno musi być zabezpieczone przeciw owadom i pleśniom przez zanurzanie w preparacie
wg instrukcji producenta.
Materiały pomocnicze.

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są niezbędne do
wykonania robot podstawowych i zamontowania materiałów podstawowych.
Odpowiedzialność Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie .
2.2 Pokrycie dachu.
- deskowanie pełne
- kontr łata 3,8x5 cm
- wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa
2.3 Wykonanie uzupełnień pokrycia stropodachu - materiały.
2.3.1. Minimalne wymagania odnośnie materiałów
Materiały zastosowane w robotach winny być fabrycznie nowe i stosowane zgodnie
z przeznaczeniem dla którego zostały wyprodukowane a wykonawstwo odpowiadać zasadom
sztuki budowlanej.
W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca przedłoży Inżynierowi
do zatwierdzenia swoje własne katalogi lub katalogi swoich dostawców. Za wszystkie
wbudowane materiały i urządzenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
2.3.2. Kominki wentylacyjne
Uniwersalne, nadające się szczególnie do budowy wszystkich grawitacyjnych systemów
wentylacyjnych. Dopuszczone przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
2.3.3. Izokliny.
Izokliny styropianowe laminowane papą wg wytycznych producenta danego gatunku papy.
2.3.4. Wsporniki dachowe przyklejane do instalacji odgromowej
Wsporniki dachowe przyklejane do instalacji odgromowej wg wytycznych producenta danego
gatunku papy.
2.3.5. Instalacja odgromowa
Jeżeli w wyniku przeprowadzanych prac dojdzie do uszkodzenia instalacji odgromowej należy
jej naprawy dokonać za pomocą elementów stalowych ocynkowanych spełniających
wymagania normy PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 60364
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania ogólne”
Sprzęt podstawowy.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący,
sprawny technicznie sprzęt:
- elektronarzędzia mechaniczne,
- narzędzia ręczne ( strugi, siekiery, młotki, dłuta itd.),
- materiały montażowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki gwoździe

budowlane, wkręty, śruby),
- rusztowanie rurowe i kolumnowe.
Obowiązki Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do
realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji
robót.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O
„Wymagania ogólne”.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować następujące,
sprawne technicznie środki transportu:
- samochód dostawczy, skrzyniowy,
- samochód ciężarowy, skrzyniowy.
- Żuraw okienny przenośny 0,15t,
Obowiązki Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki
transportu winny być zgodne z ustaleniami SSToraz projektu organizacji robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne”.
5.1 Wykonywanie konstrukcji dachu.
1. Przed przystąpieniem do wyznaczania i wykonania poszczególnych elementów więźby
dachowej należy sprawdzić wymiary rzeczywiste wieńca na poddaszu oraz usytuowania
kominów i innych stałych elementów poddasza i w razie stwierdzenia różnic skorygować
wymiary w projekcie budowlanym.
2. W warsztacie ciesielskim lub na terenie przy budynku wykonać szablon kształtu dachu w
naturalnej wielkości a następnie przykładać do niego belki i deski w celu wykonania obrysów
i wykreślenia na nich potrzebnych zaciosów, wrębów, czopów i otworów na śruby.
3. Po wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach konstrukcji
więźby dachowej należy wykonać próbny ich montaż w celu sprawdzenia dokładności
połączeń. Mając sprawdzony w próbnym montażu powtarzalny segment więźby dachowej
można przystąpić do wyznaczenia pozostałych elementów oraz wykonania w nich zaciosów,
wrębów i innych połączeń.
Aby przy montażu nie pomylić podobnych elementów, należy każdy element zaopatrzyć
znaki odróżniające go od innych elementów. Umieszcza się je od strony widocznej na
przekroju poprzecznym więźby. Znaki mogą być dowolne, wykonane narzędziem metalowym
aby nie zatarły się podczas impregnacji drewna, przenoszenia i składowania poszczególnych
elementów.
4. Poszczególne elementy należy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju :
Oddzielnie krokwie, oddzielnie słupy itp.
5. Impregnację drewna należy wykonać po dokonaniu próbnego montażu na parę dni przed

ustawieniem konstrukcji więźby w miejscu przeznaczenia.
6. Pomiędzy drewnem a murem lub betonem lub stalą ułożyć izolację z papy izolacyjnej.
7. Krokwie w kalenicy połączyć na zwidłowanie zespolone kołkiem o średnicy 2,5cm z
twardego drewna lub śrubą M12.
Krokwie z murłatą połączyć na wrąb o głębokości nie większej niż 1/3 do 1/4 h oraz przybić
gwoździem z góry .
Krokwie łączyć na długości na podporze pośredniej tj. płatwi na zamek ukośny i klamrę
ciesielską lub nakładki przybite gwoździami.
Połączenie krokwi wykonać w wiązarach pełnych, przy ścianach szczytowych oraz przy
kominie środkowym. Kleszcze ze słupami połączyć na wrąb pełny i wzajemny oraz na śrubę
M18, a z krokwiami na wrąb w kształcie „półjaskółczego ogona”.
Słupy oprzeć na podwalinach na czop i gniazdo w podwalinie o głębokości 5cm.

5.2 Wykonywanie pokrycia konstrukcji dachu.
5.2.1. Wymagania ogólne
Podkład:
 Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między
powierzchnią łat a łatą kontrolną długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był
nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w
kierunku równoległym do spadku.
 Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku
 Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami
wystającymi ponad powierzchnię pokrycia
 Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.
Obróbki blacharskie:
 Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej o grubości 0,5-0,6
mm, ocynkowanej lub powlekanej systemowej.
 Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób
aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody.
5.2. 2.Wymagania szczegółowe.
Łaty:
 Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny
znajdować się na krokwiach.
 Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek.
 Do czół krokwi należy przybić deskę grubości 0k 38 mm w celu umocowania do niej
uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty
okapowej.
 Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów.
 Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita
deska środkowa – wzdłuż osi kosza a po obu jej stronach deski łączone na styk
 Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.
Wiatroizolacja :
 Wiatroizolację montujemy przed montażem kontrłat i łat.





Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do
krokwi.
Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie
Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne”
6.1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia.
6.2. Ocena jakości wykonania konstrukcji dachu powinna obejmować :
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi,
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów
konstrukcyjnych i połączeń.
6.3. Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego
 Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczenia a ich
jakość potwierdzona jest przez producenta.
 Należy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST.

Należy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych

Należy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe ora czy posiadają
zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpożarowe.
W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badanie zgodnie
z postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika budowy.
6.4. Kontrola w trakcie robót.
Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii
wykonywania robót oraz prac zanikowych takich jak prawidłowy sposób ułożenia
wiatroizolacji, podkładu z łat za pomocą 3 m łaty, ułożenie folii
6.5. Kontrola w czasie odbioru robót
Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie:





Zgodności z dokumentacją projektową
Jakości zastosowanych materiałów
Jakości wyglądu powierzchni blachy
Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów
wystających, kompletności wyposażenia dachu w elementy dodatkowe takie jak
dachówki wentylacyjne, ławy kominiarskie, drabinki śniegowe, osiatkowania wlotów
wentylacji dachu.
 Sprawdzenie prawidłowości ułożenia blachy zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2
 Sprawdzenie dokładności ułożenia i szczelności folii
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” .
Jednostkami obmiaru są:
- dla robót ciesielskich - 1m3
- dla impregnacji drewna - 1m2

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór
robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulęgających
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Zamawiającemu (Inspektorzy Nadzoru) do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania i połączenia poszczególnych elementów więźby.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Odbiór końcowy :
Podstawę do odbioru robót ciesielskich następujące dokumenty :
- projekt budowlany i rysunki wykonawcze dostarczone wykonawcy w trakcie realizacji,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym pozytywne odbiory częściowe,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objęty
8.4. Odbiór podkładu.
Odbiór podkładu należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych.
Podkład z łat powinien być przygotowane zgodnie z pkt 2. , 5.1. i 5.2. kontrolowane jak
opisano w pkt 6. Sprawdzenie dokładności robót dokonuje się za pomocą miarki z
dokładnością do 1 mm . Sprawdzenie odległości łat przeprowadza się z dokładnością do 2
mm. Sprawdzenie poziomego ułożenia łat sprawdza się za pomocą poziomicy i łaty dł. 3 m.
Sprawdzenie przybicia łat do kontrłat lub krokwi przeprowadza się za pomocą oględzin a w

przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty. Sprawdzenie pochylenia połaci należy
przeprowadzać za pomocą przyrządu kątomierza z pionem murarskim i poziomicą lub za
pomocą obliczenia.
Dokładność przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%.
Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.
Odbiór może być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. Jeżeli
jeden wynik badania jest negatywny odbiór nie może być dokonany a wykonawca musi
poprawić podkład przez szlifowanie lub przeróbkę. Wszystkie wyniki kontroli należy
notować w dzienniku budowy.
8.5. Odbiór robót blacharskich.
Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane są zgodnie z
dokumentacją, w sposób zapewniający szczelność i estetykę wykonania.
8.6. Odbiór pokrycia z blachy.
Odbiór pokrycia z dachówki polega na:
 Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub żyłki i
miarki z podziałką milimetrową
 Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się przez
oględziny
 Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy
należy przeprowadzać wzrokowo.
8.7. Odbiór ostateczny – końcowy.
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i
zgodności z dokumentacją projektową.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów
z kontroli częściowych, wyników badań i pomiarów i oceny wizualnej.
Zasady i termin powoływania komisji określa umowa.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
- Szczegółowe specyfikacje techniczne
- Dziennik budowy
- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności
- Protokoły odbioru podłoży
- Protokoły odbioru częściowego
- Instrukcje producentów materiałów
- Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne.
W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej ,
dokonać kontroli zgodnie z pkt 6. i porównać z wymaganiami określonymi powyżej.
Roboty mogą być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty
kompletne.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny należy przyjąć jedno z rozwiązań:
 Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru
 Jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia
inwestor może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru z jednoczesnym obniżeniem
wartości wynagrodzenia.
 Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego.
W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich uzupełnieniu.
Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania

rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
8.8. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa
umowa. Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po użytkowaniu w okresie
gwarancji oraz odbiór ewentualnych poprawek związanych z usunięciem ewentualnych wad.
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej.
Negatywny do potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanym pokryciu dachowym
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania ogólne”.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
w danej pozycji kosztorysu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ oraz :

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne.

PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.

PN-EN 12369-1 :2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne dla

projektowania. Cz.1 : Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe.

PN-EN 12871 :2004 Płyty drewnopochodne. Wymagania dla płyt przenoszących

obciążenia, stosowanych na podłogi, ściany i dachy.

PN-B/02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe

(396/2004. ITB, Warszawa 2004).

WTWiORB Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe - Zeszyt 4:

Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004).

ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów

budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną

środkami chemicznymi. Wymagania i badania.

PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z
wełny mineralnej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe.
Badania.

