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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Specyfikacja  nr 1
Kody CPV.

GRUPA ROBÓT GRUPA/ 
KLASA

KATE-
GORIA

RODZAJ 
ROBÓT

L.
K.

RODZAJ ROBÓT

Rozbiórki i roboty 
ziemne

4511 451111 45111100 9 wyburzenia

45111291 4 zagospodarowanie terenu budowy

451121 45112100 6 kopanie rowów

451122 45112210 0 usunięcie gleby

Konstrukcje budowl. 
i rusztowania

4526 452612 45261214 7 wykonanie dachów bitumicznych

452613 45261320 3 kładzenie rynien i rur spustowych

452614 45261410 1 izolowanie dachu

452621 45262110 5 demontaż rusztowań

45262120 8 wznoszenie rusztowań

452623 45262350 9 betonowanie bez zbrojenia

452625 45262521 9 roboty murarskie w zakresie fasad

45262522 6 roboty murarskie

4532 453210 45321000 3 izolacje cieplne

453230 45324000 4 tynkowanie /izolacji cieplnych /

Roboty wykończeniowe 4541 454100 45410000 4 tynkowanie

4542 454211 45421125 6 montaż okien z tworzyw sztucznych

4543 454321 45432112 2 układanie terakoty

4544 454421 45442110 1 malowanie budynków

454422 45442200 9 nakładanie powłok antykorozyjnych

4545 454500 45450000 6 roboty wykończeniowe pozostałe

4523 452330 45233000 9 Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

1. Określenie przedmiotu specyfikacji
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Zakres przedmiotowy specyfikacji technicznej obejmuje opis robót i wymagań technicznych 
dla budowy  zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi , ul. 
Konarskiego 4

Podstawowy zakres robót obejmuje

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść 
dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce 
piaskowej m2 1060,5 1
Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi 
na odległość 0,5·km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, 
materiały sztukowe do 50·kg t 178,164 1
Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami 
samochodowymi na dalsze 0,5·km ponad 0,5·km, do tablicy 
1509, samochód do 5·t t 178,164 4
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt 
kategorii III-IV m 797,5 1
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40·cm, grunt 
kategorii III-IV m 459,9 1
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii 
III m3 590 1
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość 
do 10·m, grunt kategorii III, spycharka 55·kW (75·KM)

m3 590 1
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady 
dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale 
10-30·m, grunt kategorii III, spycharka 55·kW (75·KM) m3 590 1
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, 
wysokość do 3,0·m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55·kW 
(75·KM) m3 590 1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów 
wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III m2 1630 1
Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 897 1
Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 15,86 1
Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 396,5 1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3·cm m2 397 1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm m2 397 2
Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z 
osadnikiem bez syfonu. szt 1 1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV m2 2709 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
OBIEKT:  ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLSKIEJ CEREKWI

Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Inwestorskiego
47-208 Długomiłowice, ul. Familijna 10 tel. /077) 4820 624 

3



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara. Kostka 
dwuteownik 10% kostki czarnej m2 269 1
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 2070 1
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara. Kostka 
dwuteownik 10 % kostki czarnej m2 2070 1
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 
szlachetna m2 52 1
Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową. Płytki chodnikowe koloru żółtego m2 755 1
Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż 
prefabrykowanego żelbetowego stołu pinpongowego kompl  1 1
 Montaż polisady betonowej 12x12x40 cm cm na betonie. 
Kolor czerwony m 63,4 1
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa czerwona 
prostokątna m2 12,96 1
Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i 
zabetonowane w co 3 stopniu, do 16·kg m 10 1
Terenowe urządzenia sportowe  - skok w dal oraz pole rzutu 
kulą
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
ręcznie, grunt kategorii·I-IV, na głębokości·20·cm m2 191,6 1
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt 
kategorii·III-IV m 50 1
Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 50 1
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, 
zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm m2 191,6 1
Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8·m2, grubość 8·cm. 
Beton B20 m2 61,653 1
Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8·m2, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 1·cm m2 61,653 2
Gruntowanie, podłoża betonowe, inne. Gruntownik Resine 
Multicouche m2 61,7 1
Wykonanie powłok z żywic sztucznych, wewnątrz 
pomieszczeń, 3 warstwy, wraz z malowaniem linii boisk. 
Farba poliuretanowa STRIATHANE UVR  - 2 krotnie m2 61,7 1
Obramienia z kątownika 40x40x4·mm m 6,75 1
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu 
taczkami, japonkami m3 0,54 1
Montaż progów do skoku w dal    (R= 0,955, M= 1,000, S= szt    1 1
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1,000)
Ściany rowu do biegu na 3000m z przeszkodami oraz 
zeskoczni skoku w dal i trójskoku okładziny ścian przybitych 
do klocków drewnianych z desek grubości 32 mm   (R= 
0,955, M= 1,000, S= 1,000) m2     8 1
Podkłady na gruncie z żużla paleniskowego lub z żużla 
wielkopiecowego   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) m3     3,2 1
Posadzki z cegły na płasko zamulone piaskiem. Cegła z 
odzysku zgromadzona na budowie   (R= 0,955, M= 1,000, 
S= 1,000) m2     21 1
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego 
kruszywa. Wypełnienie zeskoczni i pola rzutu kulą piaskiem m3 27,9 1
 Ogrodzenia
Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych 
obsadzonych w gniazdach cokołów, (rozstaw 2,5·m), 
wysokość 1,5·m, słupki z rur o średnicy 70·mm. Ogrodzenie 
panelowe wys. 1,5 m ocynkowane+ MALOWANE RAL 6005 m 220 1
Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych (rozstaw 2,10), 
wysokość 1,5·m, słupki z rur o średnicy 70·mm 
obetonowane. Siatka powlekana 5x5 cm kolor RAL 6005 m 175 1
Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: 
wrota/furtka 3,0/1,0·m) z pasem dolnym z blachy 25·cm, 
wysokość 1,6·m. Kolor RAL 6005 kpl 5 1
 Boisko do tenisa
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 
0,15·m3, grunt kategorii III m3 6,528 1
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 
0,6·m, transport betonu taczkami, japonkami m3 6,528 1
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm t 0,123 1
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm. 
Zbrojenie siatką zbrojeniowa o oczkach 15x15 xm Fi 8 mm m2     105 1
Ściany żelbetowe, grubość 12·cm łukowe o wysokości do 
6·m, beton podawany pompą m2 45 1
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, 
beton podawany pompą m2 45 17
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym, piasek m3 29,376 1
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu 
taczkami, japonkami m3 8,55 1
Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów 
w ściankach i ścianach cegłami klinkierowymi, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścianek i ścian ponad 1/2 
cegły m3 3,5 1
Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną m2 17,5 1
Wsporniki ze stali teowej, ramienne szt 25 1
Montaż elementów widowni, montaż listew siedzeń 
drewnianych   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) m 42 1
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Tynki szlachetne gładzone wykonywane ręcznie, oddzielne 
belki, słupy i ściany cylindryczne m2 45 1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV m2 180 1
Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm m2 180 1
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 
włazy kanałowe szt 3 1
Izolacje z flolii MS550 na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa

m2 180 1
Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8·m2, grubość 8·cm

m2 180 1
Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8·m2, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 1·cm m2 180 2
Gruntowanie, podłoża betonowe, inne. Gruntownik Resine 
Multicouche m2 180 1
Wykonanie powłok z żywic sztucznych, wewnątrz 
pomieszczeń, 3 warstwy, wraz z malowaniem linii boisk. 
Farba poliuretanowa STRIATHANE UVR  - 2 krotnie m2 180 1
 Magazyn sprzętu sportowego
Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 30·cm m3 12,313 1
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, 
wieńce), płyta stropowa grubości do 15 cm m3 2,16 1
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 
0,15·m3, grunt kategorii III m3 17,094 1
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 
0,6·m, transport betonu taczkami, japonkami. Beton B15 m3 1,471 1
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm t 0,1 1
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej m3 8,059 1
Tynki cementowe kategorii·III, wykonywane ręcznie, ściany 
płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie) m2 51,45 1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa m2 51,45 1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą 
następną warstwę m2 51,45 1
Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na 
gorąco, ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem 
zaprawą m2 10 1
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków 
ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 
4,5·m, grubość 25·cm m2 22,1 1
Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o 
szerokości do 30·cm. Beton B15 m3 0,781 1
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Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna 
ponad 180·cm2 m3 0,194 1
Ramy górne i płatwie o długości ponad 3·m, przekrój 
poprzeczny drewna ponad 180·cm2 m3 0,264 1
Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej, na dachach 
płaskich m2 35,04 1
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z 
otworami z przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na 
krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m2 35,04 1
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z 
otworami z przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, 
przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2 35,04 1
Obróbki z blachy  tytanowo-cynkowej przy szerokości w 
rozwinięciu do 25·cm m2 3,275 1
Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, 
półokrągłe, Fi·15·cm, blacha z cynku m 13,2 1
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z 
otworami z przykręceniem wkrętami do łat, dachówką 
ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat. 
Dachówka Euronit dopel S kolor ceglasty m2 35,04 1
Kalkulacja indywidualna. Uszczelnienie styku pomiędzy 
murem istniejącym taśmą uszczelniającą. m      15,2 1
Podkłady, murarskie na podłożu gruntowym, zaprawa 
cementowa, podkład z tłucznia m3 17,1 1
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton 
podawany taczkami lub japonkami, zwykły. Beton B15 m3 2,565 1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 
2·warstwy m2 21,375 1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro m2 21,37 1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10·mm m2 21,37 3
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, 
warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30. m2 21,37 1
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10·m2, 
płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas" m 23,5 1
Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z 
wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5·m2, kotwy m2 2,4 1
(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o 
szerokości 45-80·mm m2 8,22 1
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pionowa z płyt układanych na sucho. Wełna pineralna gr. 12 
cm m2 35,04 1
Ułożenie pod  krokwiami ekranu zabezpieczającego z folii m2 35,04 1
Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na 
ruszcie metalowym, profile nośne co 60·cm m2 35,04 1
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Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, 
kategoria·III m2 65,825 1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków 
gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 103,87 1
Tynki zwykłe kategorii·III, ściany płaskie i powierzchnie 
poziome (balkony, loggie), ręcznie m2 51,6 1
Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku z suchej 
mieszanki - baranek gr. 2 mm, ręcznie na uprzednio przygot. 
podłożu metodą "mokre na mokre", na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych m2 30 1
Tynki cementowe kategorii·III, wykonywane ręcznie, ściany 
płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie) m2 12,25 1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków 
gładkich bez gruntowania, 2-krotne. Farbą silikonową w 
kolorze istniejącej elewacji m2 32,25 1
Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, ponad 2·m2, 2-stronne m2 2,2 1
Licowanie ścian o powierzchni ponad 10·m2 płytkami 
kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa 
kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa elestyczna m2 23,05 1
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, 
jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po 
wyrównaniu istniejącego pokrycia papy m2 25,2 1

1.3  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę   

       do realizacji robót opracowana przez  Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Inwestorskiego Jan 
Domin 47-208 Długomiłowice, ul. Familijna 10

- Spis szczegółowych specyfikacji technicznych:
Ogólna Specyfikacja Techniczna     NR 1 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna robót ziemnych    NR 2                                      - Szczegółowa 
Specyfikacja Techniczna wykonania robót betonowych i żelbetowych  NR 3
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania hydroizolacji Nr 4  

        Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania konstrukcji drewnianej NR  5

       Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie robót wykończeniowych  NR 6

      Szczegółowa Specyfikacja techniczna na wykonanie podbudowy pod nawierzchnie  NR 7

        Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej NR 8

1.3.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji inspektorowi 
nadzoru.
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2.   Prowadzenie robót

2. l   Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 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 wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  inspektora  nadzoru  nie  zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie 
służył pomocą inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę..

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś 
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel  wykonawcy, zostaną one założone ponownie na 
jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie  wykopów  należy do  obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych poszczególnych rodzajów 
robót.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,  projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 
nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 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  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
wykonawca.

2.2Teren budowy

2.2. l    Charakterystyka terenu budowy

 Teren budowy stanowi działka nr 424/18   - teren Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi 

  Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu jest ujęty w przedmiarze robót ziemnych . Uzyskany z wykopów urobek 
należy zagospodarować na terenie budowy ze względu na ujemny bilans mas ziemnych

2.2.2    Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na  warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy .

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
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1)dokumentacje techniczną 
2)kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót
3)kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji
   przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

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

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

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

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

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

W  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia 
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje  inspektora nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego.

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 
wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
OBIEKT:  ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLSKIEJ CEREKWI

Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Inwestorskiego
47-208 Długomiłowice, ul. Familijna 10 tel. /077) 4820 624 

10



 Zabrania się używania sprzętu z nieszczelną instalacją hydrauliczną powodującą wycieki oleju oraz innych 
materiałów ropopochodnych do gruntu.

Tankowanie paliwa do sprzętu musi się odbywać w sposób uniemożliwiający rozlewanie na 
powierzchnię gruntu.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą 
dla ochrony życia  i  zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  Uważa się,  że koszty zachowania 
zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we  wszystkich 
urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z 
jego pracowników.

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z 
odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu  budowy  ich  charakter  niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod 
warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem  takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy.

2.3.     Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

2.3. l    Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót,  wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania  inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji 
następujących dokumentów:

1)projekt organizacji robót,
2)szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3)plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4)program zapewnienia jakości.

2.3.2   Projekt organizacji robót

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem 
robót. 

  Powinien zawierać:
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- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

  elementów robót

2 .3.3.  Szczegółowy harmonogram robót i finansowania

 Szczegółowy harmonogram finansowania musi uwzględniać uwarunkowania

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości wykonawcy w dziedzinie robót 
budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposobu realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie.

Na podstawie zaproponowanego w umowie harmonogramu robót wykonawca    przedstawi inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach miesięcznych proponowany 
postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.

           Proponowany harmonogram realizacji jest zamieszczony w SIWZ

         Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w    trakcie realizacji robót.

2.3.4 Program zapewnienia jakości.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez  inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:

 a) część ogólną opisującą:

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

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę) sposób oraz formę gromadzenia 
wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a także 
wyciąganych wniosków  zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych  informacji  inspektorowi nadzoru;

 b) 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 do magazynowania i 

załadunku materiałów.

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 
   właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie

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

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
      wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i  
planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4 Dokumenty budowy

 2.4.1    Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez  kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  (Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  budowy  będą  czynione  na  bieżąco  i  powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis  do  dziennika  budowy powinien  zawierać  jego  datę,  nazwisko i  stanowisko oraz 
podpis  osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być  czytelne  i  dokonywane  w  porządku 
chronologicznym jeden po drugim,  nie  pozostawiając  pustych  między nimi,  w sposób uniemożliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie  protokoły i  inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być  przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;

- zatwierdzenie przez  inspektora nadzoru dokumentów wymaganych w p.2.3.l,   

   przygotowanych  przez wykonawcę,

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje  inspektora nadzoru;

-daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z

   polecenia  inspektora nadzoru.

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,      

   odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ  
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   na czasowe ich ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagali  wynikających  z warunków 
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, - szczególnie w 
odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem  

    przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inżynierowi kontraktu. 
Wszystkie decyzje  inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

 Inspektor nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Książka obmiaru robót

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na  bieżąco  i  zapisywane  do 
książki  obmiaru robót,  wykorzystując opis pozycji  i  jednostki  użyte  w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:

a)Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b)Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót ;
c)Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
d)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
       cywilnoprawne;

e)Instrukcje  inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
f)Protokoły odbioru robót,
g) Opinie ekspertów i konsultantów,
h)  Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie  zabezpieczonym 
miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi 
wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty budowy będą stale  dostępne do wglądu  inspektora nadzoru 
oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

 2.5.1    Informacje ogólne
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W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany      
do dostarczania na polecenie  inspektora nadzoru następujących dokumentów:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty składane  inspektorowi nadzoru winny być wyraźnie oznaczone  

nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco:

 URZĄD GMINY POLSKA CEREKIEW , 47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4 
„BUDOWA  ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
POLSKIEJ CEREKWI „

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu 
na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

2.5.2   Rysunki robocze

Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia wykazów, 
rysunków lub opisów nie będą wykonywane,  używane ani instalowane dopóki  nie otrzyma  on niezbędnych 
dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych  ostatecznych rysunków roboczych.  Inspektor nadzoru sprawdza 
rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków  projektowania  i  w  żadnym  przypadku  nie  zwalnia  to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.

 Inspektor nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je 
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 
składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.

Wykonawca przedkłada  inspektorowi nadzoru do sprawdzenia po dwa (2) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży dwie (2) kopie dokumentu lub 
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane  inspektorowi nadzoru w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 7 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w 
taki sposób, aby  inspektor nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem 
poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu  wykonawczego  i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo 
przewodnie, zawierające następujące informacje:

1)Nazwa inwestycji:
2)Nr umowy:
3)Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
4)Tytuł dokumentu
5)Numer dokumentu lub rysunku
6)Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
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 Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element .

Data przekazania.

O ile  inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, 
że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy 
i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami.  Inspektor 
nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  termie  określonym  w  umowie  i  zgodnie  z 
wymaganiami  zawartymi  w  p.  2.3.3  wykonawca  wstępnej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót  finansowania,  zgodnie  z  wymaganiami  umowy.  Harmonogram ten  w 
miarę postępu robót  może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
przez  inspektora nadzoru.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać inspektorowi nadzoru aktualizowane na 
bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia.

 Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany inspektorowi nadzoru

3.  Inspektor nadzoru

 Inspektor  nadzoru  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego  reprezentuje  interesy 
zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z 
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego,   inspektor nadzoru wiodący pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w 
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają 
moc poleceń  inspektora nadzoru wiodącego.

Zgodnie z umową,  wykonawca  nie jest  zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej,  przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biura inspektora nadzoru.

4. Materiały 

4. l Źródła uzyskiwania materiałów 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania  robót muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi  w poszczególnych szczegółowych  specyfikacjach technicznych.  Przynajmniej na trzy tygodnie 
przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych  wykonawca  przedłoży 
szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji  inspektora nadzoru. 
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To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

 Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów  należy traktować 
jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy  -prawo zamówień publicznych. 

Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały równoważne pod warunkiem, że klasa ich 
jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry 
techniczne i jakościowe. W tej sytuacji należy podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę 
oferowanego materiału  i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć 
dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w 
budownictwie.

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

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

4.2 Kontrola materiałów 

 Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały , żeby sprawdzić czy są one 
zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

 Inspektor nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Inspektor nadzoru jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 
urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów  przez  inspektora nadzoru, wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki:

a)W trakcie badania,  inspektorowi nadzoru będzie zapewnione niezbędne
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Inspektor nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

4.3 Atesty materiałów .

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych  wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  inspektor  nadzoru  może  dopuścić  do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  razie  potrzeby 
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez 
wykonawcę  inspektorowi nadzoru.
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Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez inspektora 
nadzoru  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości 
przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

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

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

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

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

 4.6    Stosowanie materiałów zamiennych

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

5.  Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt  używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami  ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  Tam gdzie  jest  to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy  inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość  wariantowego 
użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  robót,  wykonawca  przedstawi  wybrany  sprzęt  do  akceptacji  przez 
inspektora nadzoru. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez  inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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6.Transport.

Na placu budowy należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

Liczba  i  rodzaje  środków transportu  będą  określone  w  projekcie  organizacji  robót.  Muszą  one  zapewniać 
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych 
specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  inspektora  nadzoru,  w  terminach  wynikających  z 
harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące  przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez wykonawcę usunięte z terenu budowy na polecenie  inspektora 
nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.         Kontrola jakości robót

7. l       Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem  zapewnienia  jakości  omówionym  w p.  2.3.5.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz jakość wykonania robót.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości  inspektor nadzoru  może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiom  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i 
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.   Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich 
częstotliwości są określone szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku 
gdy brak; jest wyraźnych przepisów  inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy  inspektorowi świadectwa stwierdzające  że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.

7.2  Pobieranie próbek

Próbki  do  badań będą  z  zasady pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowa]  statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostko  elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań

 Inżynier kontraktu musi mieć zapewnioną możliwość udziału pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowych badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane; materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej 
woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez  inspektora nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający.

7.3   Badania i pomiary.
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Wszystkie  badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm  przypadku,  gdy 
normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w szczegółowych  specyfikacjach  technicznych, 
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.

Wykonawca będzie przekazywać  inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 
przekazywane  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  również  przez  niego 
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze  strony  wykonawcy  i  producenta 
materiałów  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc.  Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i 
użytych  materiałów z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie  dostarczonych 
przez wykonawcę wyników badań.

 Inspektor nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium,  przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

8.  Obmiary robót

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi  w projekcie wykonawczym i szczegółowych  specyfikacjach technicznych,  a  ich ilość  podaje się  w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu   inspektora  nadzoru o  zakresie  i 
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane 
do księgi obmiaru i zatwierdzane przez  inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie)  w  ilościach podanych w przedmiarze  robót  lub gdzie indziej  w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych  nie  zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku  wykonania  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną 
poprawione wg pisemnej instrukcji  inspektora nadzoru.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone  poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, to objętości będą wyliczane w m , jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

8.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez  inspektora nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
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badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 
przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością raz w tygodniu 

Obmiary  będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem robót  a  także  w  przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się  bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 
przed zakryciem.

9. Odbiory robót i podstawy płatności

Podstawową formą płatności jest ryczałt za wykonany i odebrany element kontraktu. Szczegółowe warunki 
płatności określone są w umowie .

10.1.  Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami,  normami i       

normatywami.

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót  

zostały określone projekcie wykonawczym i szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2   Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 

zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i 

wytyczne, które s jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 

realizacji robót. Najważniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz,414) wraz
późniejszymi zmianami
2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U
Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
3.Ustawa o  dostępie do  informacji  o  środowisku  i jego  ochronie oraz o  ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 11:
4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
163) wraz z późniejszymi zmianami
5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12,1994 r
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, póz, 48).
6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr 75 poz. 690)
7.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 132 poz. 887)

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w odpowiedzialny za 
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spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych; opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował  inspektora nadzoru o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA 
ROBÓRT ZIEMNYCH

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA NR 2

Kod CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty   

                                       Ziemne

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Przedmiar i obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i podstawa płatności
10. Dokumenty odniesienia

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
podczas budowy zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi, ul. 
Konarskiego 4 działka nr 424/18

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, którą należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 
Ponadto:

•wykopy – doły  szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,
•zasyp -wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,
•ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów 
lub wywieziona na składowisko,
•wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych,
•odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym     
      miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania     wykopu,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
OBIEKT:  ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLSKIEJ CEREKWI

Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Inwestorskiego
47-208 Długomiłowice, ul. Familijna 10 tel. /077) 4820 624 

23



.     składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru        

       gruntu z ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę,

•plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięci   
      wypukłości  i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu  

      mas   ziemnych do 50 m

•wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona     
       wg wzoru:

I = Pd/Pds 

  Gdzie:

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie 
Proctora,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są;

• grunt z wykopu - do wykonania nasypów.

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium . Zastosowanie 
Gruntów z wykopu do wykonania nasypów  musi uzyskać akceptację  inspektora nadzoru.

• grunt z dokopu kategorii III

Przydatność materiałów na nasyp należy określić po wykonaniu następujących badań:

•wskaźnik różnoziarnistości > 5,
•wskaźnik piaskowy > 35,
•wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.
Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  Umowy  i 
poleceniami  inspektora  nadzoru.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi 
szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie 
świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do 
zatwierdzenia  inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów 
dostarczanych napiąć budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3. SPRZĘT

Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  ST  stosować  następujący,  sprawny  technicznie  i 
zaakceptowany przez inżyniera kontraktu, sprzęt:
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•koparki samobieżne- 0,25 - 0,6 m3,
•koparko- ładowarki – 0,15-1,5 ³m
•spycharka o mocy 55 KW
•płyta wibracyjna, samobieżna
•ubijaki spalinowe
•zagęszczarki wibracyjne
•zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów.

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 ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację  inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy  inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez  inspektora nadzoru środki transportu:

•samochód dostawczy, skrzyniowy 3-5 Mg,
•samochód ciężarowy, samowyładowczy 5 - 15 Mg,
•Ciągnik rolniczy o mocy 75-100 KW z przyczepą o ładowności 8Mg

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 ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, 
wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robót przygotowawczych:

a)prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót
b)prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem
c)zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i 
ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk
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d)zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
e)przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód odpadowych i gruntowych
f)wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia 
ścieków
g)oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

         h)      dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu  

                    budowlanego  wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych

5.3. Zakres robót zasadniczych

a) Roboty  ziemne  tymczasowe  i  stałe  (usunięcia  humusu,  wykopy  z  odwodnieniem  i 
umocnieniami, zasypy, podsypki) związane z budową   zagospodarowania terenu wokół Szkoły 
Podstawowej w Polskiej Cerekwi

5.4. Warunki techniczne wykonania robót

5.4.1.Prace geodezyjne

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmuj ą między innymi:

a)wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej,
b)wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak 
osie, obrysy, krawędzie,
c)wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów 
wysokościowych,
d)wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń skarp, spadków, 
osiadania itp.,
e)wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 
zakończonych

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację Geodezyjną 
obejmującą:  mapy,  szkice  i  operaty  obsługi  realizacyjnej,  sprawozdanie  techniczne  z  podaniem 
stosownych  dokładności  itp.  Kopię  mapy  wykonanej  w  ramach  dokumentacji  geodezyjnej  ze 
sprawozdaniem  technicznym  należy  przekazać  do  ośrodka  dokumentacji  geodezyjno-kartograficznej 
prowadzonego przez właściwe urzędy.

 5.3. Zakres robót zasadniczych

a) Roboty ziemne tymczasowe i stałe (usunięcia humusu, wykopy z odwodnieniem i 
umocnieniami, zasypy, podsypki) związane z budową    zagospodarowania terenu wokół Szkoły 
Podstawowej w Polskiej Cerekwi

Wykop pod należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić ewentualny grawitacyjny 
odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie
Wykopy pod  fundamenty wykonywać o ścianach pionowych, umocnionych.  Sposób umocnienia 
pozostawia się do wyboru oferentowi, ponieważ na rynku istnieje wiele rozwiązań systemowych 
oraz różne materiały, które można wykorzystać do obudowy ścian wykopów. Szerokość dna wykopu 
należy poszerzyć o 70 cm w stosunku do zewnętrznych obrysów fundamentów.

Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym, z ręcznym wyrównaniem dna i ścian wykopu. Nie 
narzuca się rodzaju sprzętu wymaganego do wykonywania wykopów  głównych . Każdy z oferentów 
dobierze taki sprzęt, jaki mu będzie odpowiadał pod względem wydajności, technologicznym i 
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organizacyjnym.  

 Zastosowany sprzęt musi być technicznie sprawny a przede wszystkim nie może mieć wycieków 
paliwa i oleju. Należy unikać przekopania dna wykopów poniżej projektowanej niwelety.

W kosztach robót ziemnych wykonywanych z udziałem sprzętu mechanicznego należy przewidzieć 
jednorazowe koszty transportu sprzętu tj. przywóz i odwóz .

W sytuacji kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu należy uzupełnić tę warstwę odpowiednio 
zagęszczonym piaskiem gruboziarnistym lub pospółką.

W obrębie projektowanych i wskazanych przez użytkownika skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym (kable energetyczne i teletechniczne, wodociągi kanalizacja deszczowa itp.) najpierw 
dokonać ręcznego wykopu kontrolnego pod nadzorem służb użytkownika.

W przypadku natrafienia w podłożu na grunty nienośne (torfy, muły itp.) należy dokonać wymiany 
podłoża.

   Zaznaczyć też należy, że w większości występują grunty, które po zawilgoceniu nie dają się łatwo 
zagęszczać i podczas zagęszczania mogą ulegać upłynnieniu W obrębie obiektów gdzie w podłożu 
występują grunty organiczne zastosować do zasypki piasek gruboziarnisty zagęszczony do Is=1,0.

 Sposób odwodnienia wykopu pod zbiornik wybieralny zarówno pod względem technologicznym jak 
i organizacyjnym pozostawia się do wyboru samodzielnie każdemu oferentowi. Na terenie wykopów 
nie ma możliwości zasilania energetycznego pomp. Dlatego też należy przewidzieć urządzenia o 
napędzie spalinowym lub poprzez agregaty prądotwórcze.

W miejscach prowadzenia robót, zasypkę wykopów wykonać gruntem zawierającym co najmniej 
50% frakcji piaskowych pochodzącym z  wykopu na odkład z zagęszczeniem do ls=1,0
W przypadku słabych wartości wytrzymałościowych gruntów rodzimych, wykopy zasypać gruntem 
o wymaganych parametrach wytrzymałościowych pochodzącym z zakupu piasku lub pospółki. 
Grunt w wykopach budowlanych w postaci zwietrzeliny gruzowej, zwietrzeliny gliniastej, gliny, iłu 
nie nadaje się do obsypki ścian fundamentowych ani do zagęszczania zabezpieczającego przed 
osiadaniem.
 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  należy  bezwzględnie  zlokalizować  istniejące 
uzbrojenie  podziemne  z  uwzględnieniem  warunków  zawartych  w  uzgodnieniach  branżowych. 
Istniejące uzbrojenie znajduje się na załączonych mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 
natomiast oryginały map z uzgodnieniami są w posiadaniu Inwestora. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne krzyżujące się z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie 
w sposób zapewniający ich eksploatację.

Zabezpieczenie obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych.
Kable doziemne - zgodnie z przepisami PN-76/E-05125 - będą podlegać dwojakiemu rodzajowi 
zabezpieczeń:
1.W przypadku układania przewodu kanalizacyjnego w wykopie, w poprzek którego
  przebiega kabel o napięciu do 1 kV w odległości pionowej większej niż 80 cm, ten
  ostatni należy czasowo podwiesić w rynnie drewnianej. Po ułożeniu przewodu
  kanalizacyjnego i zasypaniu go do poziomu kabla , kabel należy przysypać warstwą
  piasku grubości 10 cm, a następnie warstwą rodzimego gruntu lub gruntem jaki jest
przewidziany do zasypki wykopu grubości 15 cm. Następnie należy ułożyć folię
kablową z tworzywa sztucznego szerokości min. 20 cm i grubości min. 0,5 mm, koloru
niebieskiego, na którą należy nałożyć podwójną warstwę cegieł.
 
2. W przypadku układania przewodu kanalizacyjnego w wykopie , w poprzek którego   
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przebiegać będzie kabel o odległości mniejszej niż 80 cm, kable przed zasypaniem należy 
zabezpieczyć połówkami rury stalowej, średnicy 80 mm i długości 1,2 m. Połówki rury przygotować 
do skręcania. 
Rury po zmontowaniu zabezpieczyć powłoką bitumiczną, a końcówki zakorkować np. Polkitem.
Prace związane z założeniem przepustów na kablach powinna wykonywać upoważniona firma 
elektryczna.
W przedmiarze robót nie określono ilości kolizji jakie mogą wystąpić podczas realizacji robót. 
Dlatego koszty związane wszelkimi utrudnieniami związanymi z odkrywką tych przewodów i ich 
zabezpieczeniem na czas wykopu należy przyjąć indywidualnie i doliczyć w sposób uśredniony do 
kosztu wykonania wykopu. Natomiast w przypadku zerwania sieci podziemnych i napowietrznych 
zinwentaryzowanych na dostarczonym projekcie koszty naprawy i kar ponosi wykonawca robót. 
Jeżeli zerwaniu ulegną sieci nie wykazane w projekcie lub nie wskazane przez użytkownika 
wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy lecz za wynagrodzeniem w ramach robót 
dodatkowych.
 Zabezpieczenie istniejącego wodociągu.
W przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z kanalizacyjnymi w odległości mniejszej 
niż 0,5 m, należy na przewodzie wodociągowym stosować stalowe rury ochronne. Połówki rur 
ochronnych przygotować warsztatowo do skręcania oraz zabezpieczyć antykorozyjnie.
Uwzględniając średnice zewnętrzne kielichów rur wodociągowych z PCV, średnice rur ochronnych 
powinny wynosić:
dla rury 63 mm PCV        -   rura ochronna - 159 mm

dla rury 90 mm PCV         - rura ochronna -159 mm

dla rury 1 1 0  mm PCV       - rura ochronna    - 193,7 mm

dla rury 160 PCV - rura ochronna  - 273 mm
Długość rur ochronnych należy przyjąć równą szerokości wykopu.
Dla przypadku kolizji z przyłączami 32 mm z PE, te ostatnie należy sytuować nad przewodem 
kanalizacyjnym - w koniecznych przypadkach należy je przecinać celem dosztukowania kawałka 
przewodu dla umożliwienia jego podniesienia nad budowany kanał.
Koszty związane z usuwaniem kolizji zostały opisane w punkcie wyżej dotyczącym sieci energetycznych i 
telekomunikacyjnych.

Zabezpieczenie przejść.
W warunkach ruchu ulicznego wykop powinien być zabezpieczony barierkami do wysokości minimum 1,0 
m. Dla umożliwienia dojścia i dojazdu  w czasie prowadzenia robót  ziemnych i montażu kanalizacji, na 
dojazdach i dojściach ustawić kładki i mostki przenośne wielokrotnego użytku, typowej konstrukcji, 
w zależności od warunków lokalnych, tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy 
(drogi gminne i droga krajowa). Kładki i mostki powinny być zaopatrzone w poręcze wysokości 1,1 m.
Koszty zabezpieczeń przejść należy skalkulować indywidualnie i doliczyć do kosztów wykopów.

5.4.2.Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód.

Odwodnienie robocze obejmuje:

a)wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i 
spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych,
b)nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, l do l, 0 % zależnie od rodzaju 
gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
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Wszystkie koszty dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych.

5.4.3.Wykopy - wymagania techniczne

Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej  

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi 
wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. 
Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym 
zwierciadle wody gruntowej.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie  ostatnią warstwę,  o miąższości 0,3-0,6 m (w 
zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem 
geologiczno-Inspektorskim.   W gruntach  wrażliwych   strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 
rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót montażowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu 
należy zagęścić.

Wszystkie obmiary oraz koszty dla obniżenia poziomu wody powinny być zawarte w 
cenach jednostkowych wykonania wykopów .

Umocnienie wykopów
•    Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW z 

19.12.1966r.),

Wszystkie obmiary oraz koszty dla umocnienia wykopów powinny być zawarte w cenach jednostkowych wykonania 
wykopów. 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych  

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy:

a)wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed 
dostępem ludzi,
b)zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 
(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około O, 5 m warstwy pospółki lubdrobnego żwiru),
c)zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a 
jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów  

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od l cm.

Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębokość rowów 
nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być 
zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do O, 05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie 
powinien wynosić Is = l,00

.5.4.4.Zdjęcie warstwy humusu
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Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechaniczne. Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać 
warstwami na odkład. Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, w zakresie:

•powierzchni zdjęcia humusu,
•grubości zdjętej warstwy humusu,
•prawidłowości spryzmowania humusu.
•Uzyskany humus należy ponownie zabudować podczas wykonywania zieleni ochronnej. Nie przewiduje 
się zakupu humusu na przygotowanie terenu pod zieleń ochronną.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:

•ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST "Wymagania ogólne"
•wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń
•wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy
•wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

• badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN)  a częstotliwość ich wykonania  musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji, wykonawca będzie 
przekazywać inspektorowi  nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w 
formie określonej w PZJ badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy

Badania  jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach. Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg 
następujących zasad:

a)oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 
poziomie ,
b)robocze   punkty   wysokościowe   należy   sprawdzić   niwelatorem   na   całej   długości 
budowanego odcinka,
c)wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą,  co najmniej w 5 miejscach 
oraz w miejscach budzących wątpliwości.

Po  wykonaniu  wykopów  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu,  zagęszczenia  i  wykończenia 
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych  w ST 
lub odpowiednich normach.

7. OBMIAR ROBÓT
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Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne".

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary:   

- m3 dla objętości wykopów, humusowania, zasypki
- m2  korytowania pod nawierzchnie, podsypki, umocnienie ścian wykopu

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji  inspektora nadzoru 
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegółowe:

•objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w 
projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów )  w m gruntu rodzimego lub 
zagęszczonego,
•objętości kosztorysowe wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które 
ustala się zgodnie z niżej podanymi zasadami:

a)pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii I - 
II -1: l, a dla gruntu kategorii III - IV -1:0,6,
b)wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako równe wymiarom 
rzutu fundamentów obiektu lub instalacji,
c)wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych (umocnionych) należy 
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 70 m w kierunku 
ścian wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST "Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając inspektorowi nadzoru

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót

Odbiór jest  potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegółowe:

Proces odbioru powinien obejmować:

a)sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań
laboratoryjnych,
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b)sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową
c)sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów
wymiarowych i technicznych,
d)sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne"

Płatność za  roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem  robót, oceną jakości użytych 
materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu rozliczenie robót nastąpi systemem ryczałtowym dla zakresu  robót wymienionego 
w p. 1.3. niniejszej ST.

9.2. Cena wykonania robót

Cena wykonania robót obejmuje:

a)prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)
b)prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą oraz projektem odwodnienia terenu
robót
c)badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji
d)zabezpieczenie lub usuniecie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności
i uzbrojenia terenu,
e)usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,
f)zabezpieczenie  ścian wykopów i obiektów chronionych prawem
g)zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód
h)   przejecie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami

                 odwadniającymi,

i)   przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty

 j)   oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe, wodne) wraz z projektem organizacji 
ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego,

k) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
l)  wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów oraz ich

                  czasowe odwodnienie

m) wywóz z terenu budowy urobku ziemnego na składowisko
n) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
o) o) wykonanie   określonych  w  postanowieniach   Kontraktu   badań,pomiarów,   sondowań

                i sprawdzeń robót

p) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych
r)  wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
s)   uporządkowanie placu budowy po robotach
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10. PRZEPIS Y ZWIĄZANE

•WTWiO-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -ITB
•PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
•PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
•PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
•PN-B-06050:1999 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
•PN-68/B – 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
•PN-EN-298-l: 1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej
i kanalizacyjnej. Wymagania
•PN-B-11111:1996   Kruszywa  mineralne.   Kruszywa  naturalne   do   nawierzchni   drogowych.
Żwir i mieszanki.
•PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
•PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek
•PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
•PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia Podział i opis gruntów.
•Roboty   ziemne,   Warunki   Techniczne   Wykonania   i   Odbioru   (dotyczy   budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r.
Normy nieobowiazujace:

•BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe.   Oznaczenie  modułu  odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.oraz inne obowiązujące PN (EN-PN), odpowiednie normy 
krajów UE lub beneficjentów Programu w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.1 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr 3

KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

Kod CPV – 45262300-4 Betonowanie
                    45262310-7 Zbrojenie
                    45262311-4 Betonowanie konstrukcji

11. Wstęp
12. Materiały
13. Sprzęt
14. Transport
15. Wykonanie robót
16. Kontrola jakości robót
17. Przedmiar i obmiar robót
18. Odbiór robót
19. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i podstawa płatności
20. Dokumenty odniesienia

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
realizacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy budowie   magazynu sprzętu sportowego realizowanego w ramach 
zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi.

 Zakres stosowania specyfikacji
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy  zagospodarowania terenu. 
Obejmują wszystkie prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
betonowych wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i 
podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, wypełnień z 
chudego betonu i innych robót.
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 Zakres robót objętych specyfikacją
 Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót: 

Wszelkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy.

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie na 
rysunkach projektu architektury i konstrukcji.

 Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją techniczną.

 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem elementów betonowych i żelbetowych: 
szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie wykonywania tych robót musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

Harmonogram i kolejność prac betonowych

Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru

Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa

Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania.

Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej.

2.2 Szalowanie
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki wodoodporne używane przy deskowaniu oraz 
pozostałe materiały do budowy szalunków powinny odpowiadać następującym warunkom.

2.2.2. Deskowanie indywidualne  płyt fundamentowych oraz stopy należy wykonać z tarcz zbijanych 
desek grubości 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z desek grubości 38 lub bali 50 mm.

2.2.3. Sklejka wodoodporna gr. 22 mm
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2.2.3. Deskowania systemowe powinny zawierać elementy umożliwiające wykonywanie płyt 
fundamentowych, ścian oraz stropów, oraz elementy uzupełniające wsporcze, które umożliwiają 
prowadzenie robót betonowych.

2.2.4. Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję w 
wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie 
substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.5. Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o 
lepkości od 100 do 110 s w temperaturze 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150 oC, w otwartych 
pojemnikach.

2.3. Zbrojenie.

2.3.1. Prefabrykaty zbrojarskie wykonane z prętów o granicy plastyczności obliczeniowej 350 
Mpa dla prętów nośnych oraz 190 dla prętów montażowych przeznaczone i przydatne do 
zbrojenia konstrukcji żelbetowych według zasad określonych w normie PN-84/B- 03264 lub w 
normie PN-B-03264:1999.
Rodzaj stali.  
Prefabrykaty zbrojarskie ze stali A-III 34 GS oraz stali A-0 StOS według normy 
PN-89/H-84023/06

2.3.2. Elektrody spawalnicze.
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiały pomocnicze
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1.6 mm miękki. Klocki dystansowe 
pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.

2.4. Beton
2.4.1 Zastosowanie mieszanki betonowej.
Mieszanka betonowa  klasy B20  i B 15 jest przeznaczona do wykonania konstrukcji   ściany do 
gry w tenisa oraz fundamentów i wieńca magazynu sprzętu sportowego.

2.4.2. Warunki pielęgnacji.
 Przewiduje się przeciętne warunki pielęgnacji betonu polegające na utrzymaniu betonu w stanie 
ciągłej wilgotności przez okres 7 dni. Szczegółowo pielęgnacja betonu zostanie opisana w 
rozdziale 5 poświęconym wykonaniu robót betonowych.

2.4.3. Rozmiary konstrukcji
Konstrukcję stanowią żelbetowe ściany oporowe gr. 20 cm z betonu klasy C20/25 oraz płyta 
żelbetowa grubości 20 cm z betonu klasy C20/25 oraz  monolityczny żelbetowy podziemny 
zbiornik na odcieki z płyty obornikowej .  Szczegóły konstrukcyjne zostały określone w projekcie 
konstrukcji.
 
Pod w/w konstrukcje  należy ułożyć warstwę podbetonu gr. 10 cm z betonu klasy C8/10.  

2.4.4. Wpływ środowiska.
Konstrukcja będzie pracowała w klasie XC2 w środowisku mokrym, sporadycznie suchym. 
Powierzchnie betonu będą narażone na długotrwały kontakt z wodą. 
Beton będzie miał kontakt z środowiskiem chemicznym lekko agresywnym –XA1.
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2.4.5. Wymagania co do wyeksponowania kruszywa lub specjalnego wykończenia  powierzchni.
Nie przewiduje się wyeksponowania kruszywa oraz specjalnego wykończenia powierzchni betonu.

2.4.6. Wymagania uziarnienia kruszywa.
Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodne z Normą PN-EN 12620.
Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i 
dokładnie płukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.
Górny nominalny wymiar ziaren kruszywa musi się mieścić w zakresie 16-22 mm.

2.4.7. Produkcja betonu
Produkcja betonu powinna być opata o warunki wynikające z normy PN-EN 206-1:2003.
Do wykonania robót betonowych przewidziano normowy beton recepturowy(NBR)
, którego skład jest podany w w/w normie.
- Klasa wytrzymałości na ściskanie C25/30
Klasa konsystencji – S2
Dopuszczalna zawartość chlorków – Cl 0,20
Wodoszczelność betonu W-4

2.4.8.Składniki mieszanki betonowej
2.4.8.1. Cement
Do stosowana dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych.
CEM I 32,5  zgodny z normą PN-EN 197-1
CEM II/A 32,5 zgodny z normą PN-EN 197-1

2.4.8.2 Woda
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w 
normie  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

2.4.8.3. Kruszywo
Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodne z Normą PN-EN 12620.
Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i 
dokładnie płukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.
Górny nominalny wymiar ziaren kruszywa musi się mieścić w zakresie 16-22 mm.

2.4.9 Domieszki do betonu.

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie domieszek , środków i 
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyśpieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów 
należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spełniać wymagania 
sprecyzowane w normie PN-EN 934 Część 2 i część 6. Od producenta tych domieszek należy uzyskać 
certyfikaty zgodności z w/w normą. Wszystkie domieszki do betonu powinny być zatwierdzone przez 
inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez 
dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Sprzęt niezbędny do wykonania robót.
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

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

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Transport materiałów.
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład 
robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora 
nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do 
tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Organizacja transportu gotowej mieszanki betonowej.
Wykonawca konstrukcji uzgadnia z producentem datę, czas i częstotliwość dostaw, a gdy jest to istotne 
informuje również o:

- zastosowaniu na budowie nietypowych środków transportu mieszanki,

- specjalnych metodach układania betonu,

- ograniczeniach dla pojazdów dostawczych: co do rozmiaru, wysokości lub ciężaru.

     Do oceny czasu pielęgnacji dostarczanej przez siebie mieszanki producent powinien podać informacje o 
szybkości narastania wytrzymałości jako krzywą narastania wytrzymałości do 28 dni.

Z każdą dostawą mieszanki betonowej producent powinien przekazać dokument zawierający co najmniej 
nazwę wytwórni betonu towarowego, kolejny numer dokumentu, datę i czas załadunku, tj. czas zmieszania 
cementu i wody, numer samochodu-betoniarki lub jej numer rejestracyjny, nazwę nabywcy, nazwę i 
lokalizację placu budowy, szczegóły lub odnośniki do specyfikacji, np: oznaczenie, numer zamówienia , ilość 
betonu w m3, maksymalne nominalne uziarnienie kruszywa, deklarację zgodności w stosunku do specyfikacji i 
do normy na beton, nazwę lub oznaczenie organizacji certyfikującej, jeżeli taka występuje, czas dostarczenia 
mieszanki na plac budowy, czas rozpoczęcia i zakończenia wyładunku.

Ponadto dokument dostawy powinien zawierać informacje o klasie wytrzymałości, klasach środowiska,, klasie 
zawartości chlorków, klasie konsystencji, ograniczeniach w składzie betonu, rodzaju i klasie cementu, rodzaju 
domieszki i dodatku.

Wymaga się aby betonomieszarkę samochodową rozładować w czasie nie dłuższym niż 90 min, licząc od 
chwili pierwszego kontaktu wody z cementem, przy temperaturze otoczenia atmosferycznego nie większej niż 
20 oC.
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5. Wykonanie robót

5.1.Zasady ogólne wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Szalunki.

5.2.1 . Przygotowanie powierzchni deskowań

Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac 
opisanych poniżej powinny być gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i 
innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie użyć deskowań o zniszczonej 
powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali.

Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten 
nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 dniach nie powinien być toksyczny.

5.2.2. Wykonanie deskowań

a/ Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność wymiarów  i poziomów  z 
rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda inspektora nadzoru.

b/ Szalunki należy wykonać z deskowań systemowych zgodnie z instrukcją montażu danego systemu. 
Należy je ustawić w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i 
wymiarów.

c/ Połączenia szalunków należy dopasowywać oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy 
ograniczać do minimum.

d/ Na wszystkich wysuniętych eksponowanych narożnikach  zewnętrznych ścian i płyt deskowania należy 
wzmacniać 25 mm taśmą stalową.

e/ Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki i połączenia pomiarowe należy kształtować zgodnie z 
projektem.

f/ Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże oraz powlec powierzchnie deskowania 
przylegającą do betonu preparatami zmniejszającymi przyczepność do betonu. Deskowania powinny 
pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść 
obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

g/ Dopuszcza się  możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków jeżeli nie posiadają 
zniszczonej powierzchni stykającej się z betonem.

 5.2.3.Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:

a) odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m  -  2 mm
b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości  -  1,5 

mm
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c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości  -  15,0 mm
d) odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości  -  10,0 mm
e) odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia deskowań tych 

belek  -  2,5 mm
f) odchyłki od rozpiętości projektowanych: 

belki lub płyty bez żebrowej  ±15 mm

płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm

g) miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z 
betonem ( przy sprawdzaniu łatą długości 2,0 m)   - ± 3 mm.

h) odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:
na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku  ± 5 mm

na całą płaszczyznę ± 15 mm

i) odchylenia w długości lub rozpiętości elementów  ± 20 mm
j) odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  ±  8 mm
k) odchylenia w wymiarach  płyt deskowań przestawnych:
- w długości i szerokości płyt do 1,0 m    -   ±  2 mm

                                               od 1 do 3 m    ±   4 mm

                                              od  3 do 5 m   ±   6 mm

- grubości dwóch sąsiednich desek nie struganych   ±  2 mm

grubości dwóch sąsiednich desek struganych  ± 0,5 mm

w rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty  ± 2 mm.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

 Stal w postaci siatek zbrojeniowych i prefabrykatów zbrojeniowych powinna być dostarczona na budowę 
wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwej identyfikacji. Przed 
użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach 
dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu.

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumenty dostarczone przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ 
zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: 
wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi 
pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków 
roboczych.
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Zbrojenie należy przygotować zgodnie z normą PN-84/B-03264 lub w normie PN-B-03264:1999 dla stali 
A-III N.

Wymagania dotyczące kotwienia, łączenia i odginania siatek zbrojeniowych, zawarte są w  wyżej 
wymienionych normach  oraz na rysunkach szczegółowych zbrojenia.

Zbrojenie otworów: jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu zarówno w pionie jak 
i poziomie należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby 
umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór , gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi 
znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone jest bez uprzedniego zezwolenia inspektora nadzoru.
Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków, kiedy 
zachodzi konieczność przeformowania przygotowanego warsztatowo zbrojenia. Każde przeformatowanie 
prętów należy uzgodnić z inspektorem nadzoru.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalenia składu mieszanki betonowej.
a) Beton musi być dostarczony z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu 

budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania 
mieszanki na miejscu budowy.

b) Wymagany  skład mieszanki ( wymagania ogólne):
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić 

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 
dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzone przez laboratorium, 
powinny zostać przekazane inspektorowi nadzoru. Nie wolno układać mieszanki betonowej 
przed zatwierdzeniem jej receptury przez inspektora nadzoru. 

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający 
dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.

Szczegóły dokumentowania dostarczonej masy betonowej zostały opisane w punkcie 4. 
Transport.

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej.

b) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o 
tym inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojenia, otworów i innych elementów 
mających się znajdować w betonie.

c) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 
niniejszym opracowania oraz z normą  PN-EN 206-1:2003 oraz ENV 13670-1, PN-63/B-06251.

d) Mieszankę betonową w przypadku układania ręcznego należy układać bezpośrednio po opuszczeniu 
betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki 
o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 45 cm.

e) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium.

f) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy zwilżyć. Przed ułożeniem 
betonu należy posmarować środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu wszystkie deskowania. 
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Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru przed 
ułożeniem betonu.

g) Wymagania dotyczące podawania betonu przy pomocy pompy.
Pompowanie betonu przy pomocy pompy dopuszcza się tylko za zgodą inspektora nadzoru. Jeżeli w 
jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien 
przeprowadzić betonowanie przy użyciu meto konwencjonalnych.

5.4.3. Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:  
a) wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, 

transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem za akceptowanym 
przez inspektora nadzoru pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie 
powstawania niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu.

b) Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm.
c) Jeżeli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii inspektora nadzoru nie funkcjonują 

prawidłowo, należy je wymienić.
d) Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych.
e) Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób 

cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii.
5.4.4. Zagęszczanie betonu.

a)Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 obrotów / min. i odpowiednią do zagęszczania betonowanej sekcji 
amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co 
najmniej 2 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania  są następujące:

b) Przy stosowaniu wibratorów wgłębnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 
większa niż 1,5 krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 
mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora ( roboczej jego 
części) Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio 
ułożonej mieszanki. 

c) Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
powinny zachodzić na siebie na odległość 10- 20 cm. Grubość zagęszczanej mieszanki betonowej nie 
powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm a w konstrukcjach zbrojonych 
podwójnie  -12 cm.

d) Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów wgłębnych, prędkość posuwu wibratorów 
powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być 
ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej.

e) Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od 
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 
betonowej itp.

f) Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
g) Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonać za pomocą sztychowania każdej ułożonej 

warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w 
warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem 
drewnianym.
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć 
możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę 
odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 

5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie.

a) betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać 
się zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-63/B-06251 oraz normie ENV 13670-1. 
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Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych 
rozdziałach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające 
wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po 
pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury 
wyższej niż 30oC. W celu uniknięcia podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem 
schłodzić składniki mieszanki.

b) Betonowanie przy niskich temperaturach.
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w 
normach PN-63/B-066251 i  ENV 13670-1.

Mieszanki nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez 
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru. Beton zniszczony przez 
przemarznięcie misi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. Łączenie ze starym betonem.  
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie 
kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i 
zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się 
od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy.  
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę inspektora nadzoru co do sposobu wykonania mieszanki 
przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania wykonawca powinien przedstawić 
inspektorowi nadzoru próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień 
betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego 
betonu.

Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W 
przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną 
bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić 
technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych.

Wykonawca wybrany sposób naprawy powinien  przedstawić  po przekonsultowaniu  z producentami 
środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy 
uszkodzeń. Na podstawie tych dokumentów akceptacja musi być zatwierdzona przez inspektora 
nadzoru.

5.4.8. Prace wykończeniowe  
a)  Normalne wykończenie ścian:
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Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności 
powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej 
powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.

            b)   Kolejność wykończenia prac wykończeniowych. 

            Wykończenie powierzchni betonów należy wykonać w następującej kolejności:

Ściany fundamentowe

Ściany i płyty

Przejścia

Płyty zewnętrzne i przejścia boczne

Pozostałe

c) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym 
a w przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem 
chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.  
a) Ściany

1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach określonych 
tolerancji.

2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż:
          -  2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest         

              na najwyższym punkcie.

 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie.

          10 mm na całej wysokości ściany.

  Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.

     3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione zgodnie z zasadami   

        określonymi w pkt 5.4.8.

b) Płyty.
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i 
kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym 
punkcie .

2. Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za 
wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do 
wpustów podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając 
tolerancje. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie 
ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli to konieczne dla uzyskania całkowitego 
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odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać 
określone powyżej wymagania.

5.4.10. Pielęgnacja betonu.  
a) Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu 7 dni.

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami lub okładzinami, należy przed 
zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z powłokami lub 
okładzinami – nie mogą wchodzić w reakcje. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości 
należy do pielęgnacji użyć tylko wody.

b) Pielęgnacja betonu ścian .
Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostać na miejscu, w celu 
zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu.

Środek do pielęgnacji betonu powinien być zastosowany zaraz po usunięciu deskowania.

Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane.

c) Podczas pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy:
Chronić powierzchnię poprzez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 
utrzymywanych w ciągłej wilgotności.

Przykryć  około 25 mm warstwą  mokrego piasku , lub trocin i utrzymywać w stałej wilgotności

Stale zraszać wodą eksponowaną powierzchnię.

Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek 
pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z 
materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać stałą wilgotność na całej 
powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia inspektorowi 
nadzoru.

Pielęgnacja betonu przy chłodnej pogodzie polega na ochronie działaniem niskich temperatur głównie 
poprzez nakrywanie folią i matami.

6. KONTOLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

Szalunków

Zbrojenia

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
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Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania

Dokładności wykonania prac wykończeniowych

Pielęgnacji betonu

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z 
projektem i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.

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

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są:

1 m3 podsypki żwirowo – piaskowej

1 m3  podkładu betonowego

1 m2 ścian żelbetowych

1 m2 powierzchni izolowanej

1 m2 powierzchni izolowanej papą

1 tona zbrojenia

1 m2  płyty fundamentowej

1 m3  ławy fundamentowej

1 m2 płyty stropowej płaskiej

1 szt elementu prefabrykowanego lub gotowego wyrobu

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
 8.1. Ogólne zasady odbiorów i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając   inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

8.1.1 Dokumenty wymagane do odbioru:

      rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami, jakie zostały zatwierdzone w trakcie budowy,
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dokumenty stwierdzające uzgodnienie wprowadzonych zmian

dziennik robót lub dziennik budowy

wyniki badań kontrolnych betonu

protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania,

protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

protokoły z częściowego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających

protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża,

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji  technicznej  lub związane z procesem budowy,  mające 
wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN,EN-PN)

W procesie realizacji budowy mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 

Odbiory  częściowe  odnoszą  się  do  poszczególnych  etapów  robót  przed  zakończeniem  budowy    a  w 
szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje:

•sprawdzenie zgodności wykonanego elementu z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów,

•sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  robót  ziemnych,   a  w  szczególności  podłoża, podsypki, zasypki, 
głębokości  posadowienia, odeskowania,

•sprawdzenie prawidłowości montażu zbrojenia danego elementu,

• sprawdzenie prawidłowości osadzenia elementów metalowych przejść szczelnych dla 
przeprowadzenia instalacji technologicznej ,   

• sprawdzenie  wymiarów   konstrukcji  oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki 
betonowej,

• sprawdzenie prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji   

Przed  przekazaniem  obiektów  do  eksploatacji,  należy  dokonać  odbioru  końcowego,  który  polega  na 
sprawdzeniu i ocenie:

• Prawidłowości  cech  geometrycznych  wykonanych  konstrukcji  lub  jej  elementów  oraz  zgodność  z 
projektem  otworów  i  kanałów  wykonanych  w  konstrukcjach,  prawidłowość  ustawienia  części 
zabetonowanych,  prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych,  prawidłowość położenia budowli w 
planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie 
uznanych, odpowiednich pomiarów geodezyjnych.

• Jakości betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych 
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań,

• Prawidłowości wykonania robót zanikających 

•Sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień 
usunięcia usterek i innych nie domagań,  w szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności,
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•Sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany
i uzupełnienia

Odbiory częściowy i końcowy,  powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli  wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. 

Jeżeli  w  trakcie  odbioru  jakieś  wymagania  nie  zostały  spełnione  lub  też  ujawniły  się  jakieś  usterki,  należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia.

8.1.2. Ocena wykonanych konstrukcji.

a) Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe   

      należy uznać za zgodne z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 

b) W przypadku gdy chociaż jedno z badań lub sprawdzeń do wynik ujemny,  odbieraną konstrukcję, 
bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

c) Deskowanie  lub  zbrojenie  nie  przyjęte  w  wyniku  sprawdzenia  powinno  być  przedstawione  do 
ponownego  badania  po  wykonaniu  poprawek  mających  na  celu  doprowadzenie  deskowania   lub 
zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą specyfikacją.

d) W  przypadku  stwierdzenia  w  czasie  badań  konstrukcji  niezgodności  z  wymaganiami  niniejszej 
specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonanych robót za niezgodne z wymaganiami 
projektu  i  niniejszej specyfikacji  należy ustalić,  czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa 
zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części.

e) Konstrukcja lub jej  część zagrażająca bezpieczeństwu musi  być  rozebrana,  ponownie wykonana  i 
przedstawiona do badań.

8.2 Podstawa płatności.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji.

Przygotowanie i montaż zbrojenia.

Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań.

Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami 
dodatkowymi.

Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie-będących własnością wykonawcy – 
materiałów rozbiórkowych z placu budowy

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie(PN), normy zcharmonizowane (PN-EN) 
i branżowe w tym w szczególności:

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OBIEKT:   Zagospodarowanie terenu wokół  Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi
Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Inwestorskiego

47-208 Długomiłowice, ul. Familijna 10 tel. /077) 4820 624 

48



PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu . Pręty żebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju

PN-OSO 6935-2/Ak:1998/Apl:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości. Produkcja i zgodność.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-10702 Zbiorniki: Wymagania i badania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z peocesów produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1.Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.

PN-ISO 3059:1997 Badania nieniszczące. Metoda pośredniej oceny źródeł promieniowania ultrafioletowego.

PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczące. Badania penetracyjne. Zasady ogólne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE HYDROIZOLACJI 
NR 4

Kod CPV 45320000-6   Roboty izolacyjne

HYDROIZOLACJE
Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  i  odbioru izolacji 
przeciwwodnych i powłok zabezpieczających na elementach konstrukcji żelbetowej i betonowej obiektów.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót.

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie powłokowych i rolkowych bitumicznych izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami   i z danymi 
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.

MATERIAŁY
Proponowane materiały izolacyjne  to IZOPLAT R oraz IZOLPAST B .

Izolację pod płytą i na ścianach zewnętrznych wykonać z papy termozgrzewalnej typu PYE 180 S4 SBS.

Papa musi spełniać wymagania normy PN-EN 13 707:2006, PN-EN 13 969:2005(U)

 Parametry:

   Maksymalna siła rozciągająca:

- kierunek wzdłuż 800N/50 mm
- kierunek w poprzek 650N/50mm
- odporność na rozdzieranie wzdłuż 200N
- odporność na rozdzieranie w poprzek 200N
- rodzaj osnowy- włóknina poliestrowa
- rodzaj masy asfaltowej – asfalt modyfikowany elastomerem SBS

Folia polietylenowa DETA MS500 zastosowana pod żelbetową płytę gnojową ze względu na brak podkładu 
betonowego.

 Roboty wykonywać w oparciu o instrukcje producenta. Stosować ilości wskazane w karcie technologicznej 
materiałów. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich 
norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.
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SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora.

Do wykonania izolacji powłokowych używać szczotek dekarskich oraz szpachli

Do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej używać palników na gaz .

TRANSPORT
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  Należy je umieścić równomiernie na całej  powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

WYKONANIE ROBÓT
Wstęp
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

Uwagi szczegółowe.
Roboty związane z układaniem warstw izolacyjnych powinny być prowadzone w okresie utrzymującej  się 
słonecznej  pogody,  w  temperaturze  nie  niższej  niż  10oC.  Prace  powinny  być  wykonywane  przez 
wyspecjalizowaną brygadę roboczą, przy zapewnionym stałym nadzorze technicznym.

Podłoże  przeznaczone  pod  izolację  musi  być  wytrzymałe,  sztywne,  oczyszczone  z  kurzu  i  wszelkich 
zanieczyszczeń  oraz  zagruntowane  odpowiednimi  środkami  gruntującymi  dla  podłoża  betonowego  np. 
IZOPLAT- R

Do zgrzewania pap modyfikowanych stosuje się najczęściej palniki lub wielopalnikowe agregaty natapiające 
gaz  propan-butan.  Przy  zgrzewaniu  papy  musi  dojść  do  wycieku  roztopionej  masy  asfaltowej  przed 
odwijającym się zwojem zgrzewalnej papy na całej szerokości wstęgi i do wycieku masy przy podłużnych 
brzegach papy. 

Szerokość cieknącej masy asfaltowej nie powinna przekraczać kilkunastu milimetrów, a na brzegach kilka 
milimetrów. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny 
być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów.

Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów.

Izolacja powierzchniowa powinna stanowić jednolitą szczelną powłokę, mocna przylegać do powierzchni 
podłoży

Na stronie  zewnętrznej  zbiornika sięgać co najmniej  0,5  m ponad najwyżej  przewidywany poziom wody 
gruntowej; 
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Na stronie wewnętrznej powinna sięgać do podstawy stropu zbiornika lub górnych krawędzi ścian.

ODBIÓR ROBÓT
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny 
ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty:

- dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  budowy  i 
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty użytych materiałów budowlanych,
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

- Przygotowania podłoża dla wykonania powłok. 
- Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok.

Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST .

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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5. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - KONSTRUKCJE DREWNIANE  

WSTĘP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji drewnianych ciesielskich.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót.

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych.

- Konstrukcja dachu głównego budynku  magazynu sprzętu sportowego

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.

MATERIAŁY
Drewno konstrukcyjne
W elementach  drewnianych,  w miejscach  wskazanych  w Dokumentacji  Projektowej  zastosowano drewno 
konstrukcyjne klasy C30.

Drobne elementy konstrukcyjne (wkładki, klocki, itp.) należy wykonywać z drewna dębowego, akacjowego 
lub innego podobnie twardego.

Wilgotność drewna nie powinna przekraczać:

- 20% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
- 23% - w konstrukcjach znajdujących się na otwartym powietrzu,
- 15% - dla drobnych elementów konstrukcyjnych wykonywanych z drewna liściastego.

Łączniki

Gwoździe
Do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe okrągłe i kwadratowe wg BN-83/5028-12. Dopuszcza 
się stosowanie innych rodzajów gwoździ po uprzednim określeniu ich nośności wg BN-80/7159-04/00-05.

Śruby
Do  wykonywania  złączy  należy  stosować  śruby  wg  PN-85/M-82101  oraz  PN-88/M-82121  o  średnicy 
minimum 10 mm. Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów śrub po uprzednim określeniu ich przydatności 
wg BN-80/7159-04/00-05.

Sworznie
Do wykonywania złączy należy stosować sworznie ze stali węglowej walcowanej wg PN-75/H-93200/05 o 
średnicy od 10 do 20 mm oraz nakrętki wg PN-86/M-82144, PN-75/M-82151 i podkładki wg PN-59/M-82010. 
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Dopuszcza  się  stosowanie  sworzni  z  innych  materiałów  po  uprzednim  określeniu  ich  przydatności  wg 
BN-80/7159-04/00+05

Wkładki, nakładki
Wkładki,  nakładki  itp.  łączniki  należy  wykonywać  ze  stali  węglowej  StOS  zwykłej  jakości  zgodnie  z 
PN-88/H-84020  lub  też  z  innych  materiałów o  parametrach  technicznych  nie  niższych  od  odpowiednich 
parametrów dla drewna twardego.

Środki impregnacyjne
Środki impregnacyjne do ochrony drewna przed korozją biologiczną i .ogniem wg Dokumentacji Projektowej.

SPRZĘT
Roboty  mogą  być  wykonywane  (w  zależności  od  zakresu)  mechanicznie  bądź  ręcznie.  Roboty  można 
wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

TRANSPORT
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  Należy je umieścić równomiernie na całej  powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

WYKONANIE ROBÓT
Montaż konstrukcji z drewna należy przeprowadzać (w zależności od miejsca i charakteru prac) odpowiednio 
mechanicznie lub ręcznie.

W trakcie montażu elementów drewnianych należy przestrzegać:

- Stosowania   odpowiedniego   sprzętu   mechanicznego,   dostosowanego   do   elementów układanych 
i spodziewanych wysięgów pracy maszyn,

- Stosowania odpowiednich zawiesi - nie zmieniających pracy statycznej elementów przy ich układaniu,
- Przygotowania podłoża lub złączy tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementów,
- Stosowania  dodatkowych  elementów  łączących   lub  stabilizujących  umożliwiających odpowiednie 

i bezpieczne układanie i montaż konstrukcji drewnianej.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny 
być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie  robót  polega  na  skontrolowaniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej 
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

ODBIÓR ROBÓT
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty  winny  być  wykonane zgodnie  z   Projektem  Technicznym,    ST  oraz  pisemnymi  decyzjami 
Inspektora.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST .

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i 
dokumenty:

- dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  budowy  i 
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty użytych materiałów budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące 

dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] PN-B-03150            - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[2] PN-B-03150            - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[3] BN-80/7159-04/01   - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Metody badań i kryteria 
oceny wytrzymałościowej złączy na łączniki mechaniczne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
OBIEKT:   Zagospodarowanie terenu wokół  Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi

Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Inwestorskiego
47-208 Długomiłowice, ul. Familijna 10 tel. /077) 4820 624 

55



6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

WSTĘP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych wykończeniowych.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót.

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy ST (nie objęte w innych szczegółowych ST), obejmują czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie obiektów wymienionych w w/w punkcie.

MATERIAŁY
Przyjęte materiały.
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3     0,20414

Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50·mm m3     0,42048

Balustrady i pochwyty stalowe kg     160
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3     46,12567
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3     6,65

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3     4,93164

Blacha tytanowo-cynkowa płaska grubości 0,6·mm kg     15,9165

Bloczek ścienny betonowy 38x25x14·cm szt    590,7247

Brama przesuwna systemowa Nyloflor 3 D szer. 400 cm , wys.150 cm kompl  1

Brama przesuwna systemowa Nyloflor 3 D szer 2x 500 cm , wys.150 cm kompl  1

Brama przesuwna systemowa Nyloflor 3 D szer 500  cm , wys.150 cm + furtka 
szer. 100 cm wys. 150 cm

kompl  1

Cegła budowlana klinkierowa szt    1302
Cegła POROTHERM 25,0x37,5x23,8·cm, P+W szt    240,448

Cement portlandzki "25" z dodatkami t      5,80668
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg     216,3

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t      45,42794

Dachówka cementowa EURONIT"S" szt    549,4272

Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3     0,11082
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Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 38·mm m3     0,288

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3     0,0702

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3     1,03747

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3     0,01944

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3     1,15018

Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II grubości 25·mm m3     0,10512

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3     0,12199

Drewno opałowe kg     34
Drut stalowy okrągły miękki kg     1,472
Drut stalowy okrągły miękki kg     24,75
Drzwi stalowe pełne m2     2,2
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg     0,6

Farba emulsyjna "Polinit" dm3    30,02882
Farba olejna do gruntowania dm3    3,284
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3    7,6395

Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki dm3    9,32348
Farba sucha naturalna ziemna kg     0,14
Folia izolacyjna MS550 m2     214,2
Folia PE m2     91,104
Furtka systemowa NYLOFLOR 105x200 cm wraz z słupkami kompl  2

Gaz propanowo-butanowy płynny kg     7,56
Gips budowlany szpachlowy kg     17,66016
Gruz ceglany m3     18,468
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg     80,36858
Kołki rozporowe Metalplast szt    26,5275
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt    89,352

Kostka brukowa "Dwuteownik" 20x16.5·x6 cm m2     275,725

Kostka brukowa "Dwuteownik" 20x16.5·x8 cm m2     2121,75

Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, szalachetna m2     53,3

Kostka brukowa betonowa grubości 8·cm, kolorowa m2     13,284

Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt    14,664

Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3     0,49604

Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm m      404,43
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Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m      66,576

Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m      14,016

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg     30

Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi·6.3·mm m      546

Listwy drewniane 90x40·mm m      44,1
Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 50x45·mm m3     0,24528

Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 75x22·mm m3     0,07709

Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt    53,2608
Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt    13,3152
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3    0,024

Nadstawka betonowa ściekowa Fi·500 długości 1·m szt    1

Narożniki i obramowania stalowe kg     54
Obrzeże trawnikowe betonowe 100x20x6,0·cm szare m      51

Obrzeże trawnikowe betonowe 100x25x8·cm szare m      914,94

 Ogrodzenie panelowe systemowe Nyloflor 3D  wys.150,  cm kolor RAL 6005 m      220

Okna i drzwi balkonowe PVC m2     2,4
Osadniki betonowe Fi·500·mm szt    1
Palisada z kształtek betonowych 12x12x40 cm szt    538,9

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2     50,8725
Papa smołowa izolacyjna m2     23
Papa wierzchniego pokrycia grubości 4.7·mm zgrzewana palnikiem na gaz 
propan-butan

m2     28,98

Papier ścierny arkusz 2,574
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3    0,792

Piasek m3     195,68093
Piasek do betonów zwykłych m3     139,03508
Piasek do zapraw m3     0,1302
Piasek do zapraw m3     32,85308
Piasek filtracyjny m3     33,48
Piasek kwarcowy kg     966,8
Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust szt    1

Płyta chodnikowa betonowa 50x50x7·cm -kolor żółty szt    3080,4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
OBIEKT:   Zagospodarowanie terenu wokół  Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi

Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Inwestorskiego
47-208 Długomiłowice, ul. Familijna 10 tel. /077) 4820 624 

58



Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5·mm m2     36,0912

Płyta  OSB gr. 22 mm m2     8,631
Płyta z wełny mineralnej "50" miękka, grubość 120·mm m2     36,792

Płytki "Gres" o wymiarach 12.5x25.0x1.0·cm gatunek I m2     3,1725

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0·cm gatunek I m2     21,7974

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0·cm gatunek I- struktura kolor ceglasty m2     23,7415

Prefabrykowany żelbetowy stół pinpongowy kompl  1

Preparat gruntujący Resine Multicouche dm3    67,676

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·8-14·mm kg     227,46

Progi drewniane z rynienka na plastelinie szt    1

Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg     31,0875

Roztwór asfaltowy izolacyjny kg     41,16
Rynny dachowe z blachy z cynku półokrągłe Fi·100 mm m      13,596

Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego pleciona Fi·2.8·mm m2     273

Siatka zbrojeniowa z prętów Fi 8  mm o oczkach 15x15 cm m2     115,5

Słupki  systemowe wys. 200 cm wraz z łącznikami szt    88

Słupki z rur stalowych kg     742
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg     0,64345
Sucha mieszanka do tynków kg     553,5
Sucha mieszanka do tynków - tynk cienkowarstwowy mineralny kg     90

Sucha zaprawa do spoinowania kg     13,4034
Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny) kg     17,52

Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg     1,42688

Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg     6,32278

Taśma spoinowa m      40,296
Taśma Wakaflex m      16,72
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 0- 31.5-·mm t      658,674

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt    26,4

Uchwyty metalowe kg     28
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Wkręty do płyt gipsowych kg     1,12128
Wkręty stalowe do drewna szt    480,7488
Wkręty stalowe do drewna 75·mm szt    40,32
Woda m3     80,18746
Woda przemysłowa m3     64,58592
Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki 650x450·mm szt    1

Wyroby stalowe różne kg     37,5
Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty kg     0,51662

Zaprawa cementowa m3     1,78212
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3     1,5688
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3     4,6681
Zaprawa cementowa M12 (m.80) z trasem m3     0,0525

Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3     0,286
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3     2,65676

Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3     0,8325

Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3     0,37619

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych na podłoże betonowe i 
ceramiczne

kg     333,4024

Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3     0,32221
Zestaw farb polieretanowych STRIATHANE UVR dm3    193,36

Żużel paleniskowy surowy t      3,456
Żwir do betonów zwykłych m3     17,42318

Pomocnicze: 1

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie materiały i 
urządzenia  zastosowane  w  dokumentacji  projektowej  można  zastąpić  równoważnymi  stosując  te  same 
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami 
w zależności  od wymagań  wynikających  z  odpowiednich przepisów.  Każda zamiana  materiałów wymaga 
pisemnej zgody Architekta.

Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, wykonawca winien 
posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inwestora.

Składowanie materiałów.
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach w 
warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy 
przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio, zabezpieczone. Wykonawca powinien 
zwrócić szczególną uwagę na termin użycia materiałów. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów 
przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o 
niewłaściwej geometrii itp.
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Zapewnienie jakości.
Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość konstrukcji powinien zapewnić wykonawca przez 
stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu : nadzoru technicznego i kontroli. System 
jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego 
lub organu niezależnego,  w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.

SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera- Inspektora Nadzoru. 

TRANSPORT
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera- 
Inspektora Nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej  i zabezpieczyć przed spadaniem przesuwaniem.

WYKONANIE I KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Mury z pustaków ceramicznych pionowo drążonych
Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych z drobnowymiarowych elementów (bloczków i 
płytek) reguluje norma PN-68/B-10020.

Zgodność z dokumentacją
Roboty murowe z pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie  z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym 
dowodem.

Materiały
Pustaki ścienne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w BN-76/6741-16. Wilgotność elementów w 
chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.

Zaprawy 

Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy:

zaprawy  ciepłe,  zawierające  kruszywo  lekkie  (np.  żużel  pumeksowy),  odpowiadające  wymaganiom 
określonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie receptury,

cementowo-wapienne wg PN-90/B-14501, 

Kotwy do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.

Wykonanie robót murowych
Zasady ogólne, które powinny być zachowane przy wykonywaniu murów z pustaków, są następujące:

- układ  muru  powinien  odpowiadać  zasadom prawidłowego  wiązania  przyjętym  dla  muru  z  cegły: 
spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 
6 cm.
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- mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne 
powinny    być  wykonywane  jednocześnie z odpowiednim  wzajemnym przewiązaniem lub 
zakotwiczeniem,

- mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny być wykonane z elementów jednakowej odmiany i 
marki na jednakowej zaprawie,

- elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone wodą; nie 
dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości podane 
w BN-90/6745-01,

- pustaki powinny być układane w murze tak, aby siły pionowe działały w kierunku prostopadłym do 
wzrostu masy w formie,

- do wykonywania ścian zewnętrznych i do ich ocieplania powinny być stosowane wyłącznie elementy 
mrozoodporne,

- w ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd skrobanych oraz 
gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych,

- w przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad l tydzień, lub gdy występują 
opady ciągłe — należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. przez osłonięcie od góry 
pasem papy.

Badania
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych  z elementów z pustaków ceramicznych 
lub betonowych stanowią następujące badania:

- badanie materiałów,
- badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.

Warunki przystąpienia do badań. Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego 
(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. 
Dokumenty  warunkujące  przystąpienie  do  badań  technicznych  przy  odbiorze  powinny  odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić:

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,
- protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.

Opis badań
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów należy 
przeprowadzać  przez  porównanie  murów  z  dokumentacją  techniczną  i  stwierdzenie  prawidłowości  przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar.

Pomiaru  długości  i  wysokości  murów  należy  dokonywać  taśmą  stalową  z  podziałką  centymetrową,  zaś 
grubości  murów  i  wymiarów  otworów  —  przymiarem  z  podziałką  milimetrową.  Jako  wynik  należy 
przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia ościeżnic należy 
przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 
wymaganiami podanymi w normie.
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Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po ich 
ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie została przekroczona, 
należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową i określić 
grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez przykładanie 
do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między 
łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm.

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z 
podziałką milimetrową.

Sprawdzenie  poziomowości  warstw należy  przeprowadzać  poziomnicą  i  łatą  kontrolną  lub  poziomnicą 
wężową.

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym 
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. Prześwit w odległości 1m od 
wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w normie.

Ocena wyników badań

Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne z 
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót 
murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy.

W  przypadku  uznania  całości  lub  części  robót  murowych  za  niezgodne  z  wymaganiami  normy  komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień 
normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające 
określonym w projekcie  założeniom funkcjonalnym,  powinny być  rozebrane oraz  ponownie  wykonane  w 
sposób prawidłowy i przedstawione do badań.

Roboty tynkarskie
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym przy robotach tynkarskich reguluje 
norma PN-70/B-10100, a dla tynków pocienionych - norma branżowa BN-72/8841-18.

Zgodność z dokumentacją
Tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym wymagania norm i 
określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Dopuszcza   się   tylko   takie  odstępstwa  od   projektu 
technicznego,   które   nie   naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny lub innym równorzędnym dowodem.

Materiały.
Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-90/B-14501 lub posiadać 
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy 
stosować piasek odmiany l wgPN-79/B-06711.

Do zapraw przeznaczonych  na wierzchnią  warstwę tynku  o  gładkiej  powierzchni  należy stosować piasek 
przesiewany odpowiadający wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711.  Także cement  przeznaczony do 
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wykończenia  powierzchni  tynków wypalanych  powinien  być  przesiewany w celu usunięcia  ewentualnych 
grudek i skawaleń.

Wykonanie robót
Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków są następujące.

a) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 
wykonane  roboty  instalacyjne  podtynkowe  i  zamurowane  wszelkie  przebicia  i  bruzdy  oraz 
obsadzone ościeżnice okienne i drzwiowe, jeśli nie należą one do tzw. stolarki , konfekcjonowanej, 

b) podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku,
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaj  i wytrzymałości podłoża 

oraz  jego  charakteru  użytkowego  (możliwość  narażania  na  wpływy  mechaniczne   chemiczne, 
wilgoć  itp.),  a w zależności  od  rodzaju zaprawy odpowiadać  wymaganiom właściwej normy 
przedmiotowej, przy czym  w przypadku tynków dwu- i trójwarstwowych marka zaprawy użytej na 
kolejne warstwy, tj. na narzut  i gładź, powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na warstwę 
poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych),

d) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a przy tynkach 
wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na 
całej powierzchni,

e) tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C   i pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C; dopuszcza się wykonywanie robót 
tynkowych w temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających przewidzianych  w Tymczasowych wytycznych wykonywania robót 
budowlanych w okresie obniżonych temperatur,

f) świeże   tynki    powinny   być   zabezpieczone   przed   gwałtownym   wyschnięciem  przez 
zasłanianie  ich przed bezpośrednim działaniem promieni  słonecznych  oraz  przez ochronę przed 
wiatrem;  w  przypadku  prowadzenia  robót  tynkowych  w  okresie  wysokich  temperatur:  tynki 
cementowe,  cementowo-wapienne  i  wapienne  powinny  być  w  okresie  wiązania  zaprawy  ciągu 
(około1 tygodnia) zwilżane wodą.

Badania
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie podłoży,
- sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża,
- sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych.
- sprawdzenie grubości tynku, 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni  tynków
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,
- sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Warunki przystąpienia do badań

Dokumenty  warunkujące  przystąpienie  do  badań. Do  odbioru  całości  zakończonych  robót  tynkowych 
wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny oraz dodatkowo:

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów,
- protokoły  odbiorów częściowych  (między-operacyjnych)  i  zapisy  w dzienniku  budowy dotyczące 

wykonanych robót.
Wymagania w zakresie terminów. Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty 
ukończenia. Jedynie badanie na przyczepność do podłoża tynków rodzaju C,, CW i CGI należy przeprowadzać 
nie wcześniej niż po -28 dniach od chwili wykonania. Odbiór -ostateczny powinien być dokonany nie później 
niż przed upływem roku od ukończenia robót tynkowych.
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Warunki  atmosferyczne. Badania  techniczne  przy odbiorze  tynków zewnętrznych  należy przeprowadzać 
podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie niższej niż 50 C.

Czynności wstępne. Przed przystąpieniem do badań technicznych przy odbiorze należy sprawdzić:

- czy załączone dowody potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku (np. 
czy były oczyszczone, czy założono siatkę lub jutę  w miejscach, gdzie zachodzi możliwość pękania 
tynków, czy były dostatecznie suche itp.),

- czy załączone dokumenty wystarczają do stwierdzenia zgodności użytych  materiałów z ustalonymi 
wymaganiami,

- czy w okresie wykonywania podkładów, obrzutki i następnych warstw tynku temperatura otoczenia 
nie obniżała się poniżej 0°C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynków od przymrozków w ciągu 
co najmniej trzech dni od ich wykonania.

Opis badań

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według wymagań oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za 
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru..

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio na podstawie kontroli przedłożonych 
dokumentów w trakcie czynności wstępnych. Materiały, których jakość nie jest-potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwością powinny być zbadane przez upoważnione 
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadkach wątpliwych co do właściwego 
doboru składników zaprawy i jej marki należy przeprowadzić badania laboratoryjne próbek tynku.

Sprawdzenie  podłoży należy przeprowadzać  przez  oględziny zewnętrzne  w trakcie  odbioru  częściowego 
(międzyoperacyjnego).

Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać za pomocą opukiwania  (np. lekkim 
młotkiem). Po odgłosie należy ustalić czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwigi czysty), czy też od niego 
odstaje (dźwięk głuchy). Sprawdzenie wielkości siły przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać na 
żądanie odbiorcy wg PN-85/B-04500.

Sprawdzenie  mrozoodporności  tynków  zewnętrznych należy  przeprowadzać  na  podstawie  świadectwa 
badania  wg  PN-85/B-04500  odporności  na  działanie  mrozu  próbek  stwardniałej  zaprawy.  Dopuszcza  się 
pomijanie tego badania w odniesieniu do zapraw cementowych.

Badanie grubości tynku. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszącej nie 
więcej niż 5000 m2 należy wyciąć otwory kontrolne   o średnicy około 30 mm W taki sposób, aby podłoże 
zostało  odsłonięte  lecz  nie  naruszone.  Odsłonięte  podłoże  należy  oczyścić  z  ewentualnych  pozostałości 
zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonaj z dokładnością do l mm. Za przeciętną grubość tynku 
badanej  powierzchni  otynkowanej  należy  przyjmować  wartość  średnią  pomiaru  w  pięciu  otworach.  W 
przypadku badania tynków o powierzchni' większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć 
jeden dodatkowy otwór.  Badanie  wyglądu  powierzchni  otynkowanych  dla  określenia  kategorii  tynku oraz 
sprawdzenie  występowania  wad  i  uszkodzeń  tej  powierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej należy ocenić przez potarcie tynku dłonią. Przy 
tynkach wielowarstwowych kontrolę prawidłowości wykonania warstw 

i ich wzajemnego powiązania należy w przypadkach wątpliwych przeprowadzać przez oględziny przekroju 
tynku równocześnie z badaniem grubości tynku.

Badanie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków
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Sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  lub  założonego  szablonu  i  odchylenia 
krawędzi od linii prostej albo projektowanej krzywej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do 
powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m,  a w przypadku gdy powinny one stanowić 
powierzchnie lub linie krzywe — odpowiedniego wzornika wykonanego w skali l: l oraz pomiaru wielkości 
prześwitu między łatą (lub) wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do l mm.

Sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynku  i krawędzi należy 
przeprowadzać za pomocą laty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomnicą albo za pomocą 
poziomnicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej odpowiedniej długości. Po przyłożeniu łaty w dowolnym 
miejscu do powierzchni lub krawędzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż to 
podano w normie PN-70/B-10100.

Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą kontrolną 
po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni wg normy. Prześwit w odległości I m od wierzchołka mierzonego 
kąta nie powinien przekraczać wielkości podanych w normie. "

Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach,  narożach,  obrzeżach i  przy szczelinach dylatacyjnych 
należy  przeprowadzać  wzrokowo  oraz  przez  pomiar  równocześnie  z  badaniem  wyglądu  powierzchni 
otynkowanych.

Ocena wyników badań

Odbierany tynk powinien być uznany za zgodny z wymaganiami normy, jeśli wszystkie przeprowadzone 
badania dadzą wyniki dodatnie.

Jeżeli  chociaż  jedno  z  badań  da  wynik  ujemny,  wykonany  tynk  powinien  być  uznany  za  niezgodny  z 
wymaganiami  normy.  Tynk  uznany za  niezgodny z  wymaganiami  normy nie  może  być  przyjęty.  W tym 
przypadku należy:

- poprawić tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodności 
z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania, bądź

- zaliczyć badany tynk do takiej niższej kategorii, której wymaganiom on odpowiada, bądź
- nakazać  usunięcie  tynku  nie  odpowiadającego  wymaganiom  normy  i  żądać  powtórnego  jego 

wykonania.

Suche tynki
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót przy suchych tynkach reguluje 
norma wg PN-72/B-10122

Wymagana zgodność z dokumentacją
Suche  tynki  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  projektem  technicznym  obiektu  uwzględniającym 
wymagania norm i określającym wymiary i odmianę płyt tynkowych gipsowo-kartonowych.

Dopuszcza się  tylko  takie  odstępstwa od projektu,  które  nie naruszają  postanowień norm,  są uzasadnione 
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, 
potwierdzonym przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem.

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki - wg BN-86/6743-02.

Gips budowlany  - stosowany w postaci zaczynu o współczynniku wodno-gipsowym 0,65— 0,75.

Szpachlówka gipsowa powinna być wykonana przez zarobienie wodą gipsu szpachlowego.
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Łaty i listwy drewniane do mocowania płyt tynkowych — wg PN-75/D-96000 o przekroju poprzecznym nie 
mniejszym niż 25x40 mm. Łaty i listwy powinny być przed użyciem zaimpregnowane preparatem 
grzybobójczym.

Wkręty fosfatowane o średnicy 3,5 mm do mocowania płyt powinny posiadać aprobatę techniczną.

Wkręty samogwintujące do blach - wg PN-92/M-83102 o średnicy 2-3 mm i długości 12—18 mm. Wkręty 
powinny być ocynkowane.

Badania
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego suchych tynków stanowią następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie podłoży,
- sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia tynków  w stykach, 

narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej sufitową,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych.

Warunki  przystąpienia  do  badań.  Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  sprawdzić  na 
podstawie dokumentów:

- czy zostały spełnione wymagania normy,
- czy załączone dokumenty wystarczają do stwierdzenia  zgodności   użytych materiałów z ustalonymi 

wymaganiami.
Do odbioru całości zakończonych robót wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny wraz ze 
wszystkimi dowodami oraz dodatkowo:

- protokoły badań kontrolnych- lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów,
- protokoły  odbiorów częściowych  (między-operacyjnych)  i  zapisy  w dzienniku  budowy dotyczące 

wykonanych robót.
Opis badań

Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  należy przeprowadzać  przez  porównanie  wykonanych 
suchych  tynków  z  projektem  technicznym  oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za  pomocą  oględzin 
zewnętrznych i pomiaru.

Sprawdzenie  materiałów należy  przeprowadzać  pośrednio  na  podstawie  kontroli  zapisów  w  dzienniku 
budowy  oraz  innych  dokumentów  przedłożonych  w  trakcie  czynności  wstępnych;  Materiały  i  elementy, 
których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczenie!! (atestem) powinny być przed użyciem do 
robót poddane badaniom przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w 
przypadku  materiałów  nieznormalizowanych  z  wymaganiami  ustalonymi  świadectwem  dopuszczenia  do 
stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów.

Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzać przez porównanie jakości i prawidłowości ukształtowania ich 
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru z dokładnością do l mm w trakcie odbiorą międzyoperacyjnego .

Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia suchych tynków w stykach, 
narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych  i połączeniach okładziny ściennej z sufitem 
należy przeprowadzać przez porównanie tych robót z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej 
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zgodności za pomocą kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych i pomiaru z 
odpowiednią dokładnością.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać na 
zgodność z wymaganiami normy za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu 
między tą łatą a powierzchnią suchego tynku z dokładnością do 0,5 mm.

Sprawdzenie prawidłowości wymaganego dokumentacją kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami 
suchych tynków należy, po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni przeprowadzać stalowym kątownikiem 
murarskim (w a przypadku kątów różnych od 90° —kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym 
wyznacznikiem ciesielskim), łatą kontrolną  i przymiarem z podziałką milimetrową.

Ocena wyników badań

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, odbierane suche tynki należy uznać za wykonane zgodnie z 
wymaganiami normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót, albo 
tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. Wówczas należy:

- poprawić  suchy tynk  wykonany niezgodnie  z  wymaganiami  normy w celu  doprowadzenia  go  do 
zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownych, ostatecznych badań odbiorczych, 
albo

- nakazać usunięcie suchego tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy  i żądać ponownego jego 
wykonania.

Dane techniczne
- Ściana masywna
- Klej gipsowy
- Płyty gipsowo-kartonowe 9,5 i 12,5mm
- Masa szpachlowa

Ochrona przeciwpożarowa (wg DIN 4102)
Bez znaczenia przy określaniu klasy ognioodporności ścian masywnych.

Izolacja przed wilgocią (wg DIN 4108-3)
W zależności od konstrukcji należy sprawdzić konieczność zastosowania paraizolacji.

Izolacja akustyczna (wg DIN 4109)
Założenia ogólne
Płyty gipsowo-kartonowe stosuje się do wykładania od wewnątrz nośnych i działowych ścian wewnętrznych i 
zewnętrznych.  Mają one szczególne zastosowanie wtedy,  gdy remont ma być przeprowadzony szybko i w 
czysty sposób. Powierzchnia suchego tynku jest gładka i tworzy doskonałe podłoże do dalszych pokryć.

Suchy tynk składa się z płyt zwykłych o grubości 9,5 lub 12,5mm i szerokości 1200mm. 

Ich wysokość powinna być równa wysokości pomieszczenia. Płyty są mocowane na plackach kleju gipsowego.

Przewody elektryczne mogą być układane na ścianie. Dopuszczalne jest także istnienie w ścianie szczelin i 
otworów.

Suchy tynk należy układać przed rozpoczęciem prac montażowych pokryć stropów  i dachów.
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Jako  materiał  budowlany  sklasyfikowany  zgodnie  z  normą  PN-96/B-02874  płyty  gipsowo-kartonowe  są 
niepalne. Z tego powodu przy ocenie klasy odporności ogniowej ścian masywnych nie uwzględnia się suchego 
tynku.

Wymagania dotyczące podłoża
Tam gdzie nierówności powierzchni nie przekraczają 20mm, płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane 
jako suchy tynk bezpośrednio na pionowych elementach budowlanych za pomocą kleju gipsowego.

Podłoże musi mieć odpowiednią nośność, nie może być narażone na drgania i działanie niskich temperatur 
oraz musi być zaizolowane przed wilgocią. Przed ułożeniem suchego tynku należy usunąć luźny tynk, stare 
warstwy farby i  zabrudzenia.  Silnie chłonne powierzchnie (np.  ściany murowane z betonu komórkowego) 
należy  nawilżyć  lub  odpowiednio  zagruntować.  Na  gładkie,  nie  chłonne  powierzchnie  betonowe  oraz 
prefabrykaty betonowe należy nałożyć środek adhezyjny i spryskać zaprawą cementową.

Suchego tynku nie należy układać na podłożu z tynków wapiennych. Świeży,  jeszcze wilgotny beton musi 
wyschnąć  przed  ułożeniem  suchego  tynku.  Z  powierzchni  betonowych  należy  usunąć  warstwę  oleju 
szalunkowego.

Montaż
Przed osadzeniem suchego tynku wszystkie instalacje podtynkowe muszą być gotowe  a puszki rozgałęźne a 
włączniki umieszczone na murze - powinny wystawać na ok. 20mm ponad powierzchnię muru. Płyty gipsowo-
kartonowe należy ułożyć na płaskim podłożu, tylną stroną do góry i przyciąć na długość o 15mm krótszą niż 
wysokość pomieszczenia.

Klej gipsowy rozrobić do postaci pasty a następnie nanieść w formie placków na płytę.

W przypadku płyt o grubości 12,5mm placki kleju o średnicy ok.100mm nanieść na środku i na krawędziach 
płyty w odstępach 300-400mm.  Jeżeli  płyta  ma  być wyłożona materiałem sztywnym (np. płytki),  odstępy 
między plackami powinny wynosić ok. 250mm.W przypadku płyt gipsowo-kartonowych o grubości 9,5mm 
klej gipsowy nakłada się w pięciu rzędach poczynając od krawędzi płyty. Rozstaw pomiędzy rzędami placków 
wzdłuż szerokości płyty powinien wynosić ok. 300mm. Klej gipsowy może być nakładany także bezpośrednio 
na ścianę. Płyty gipsowo-kartonowe należy przyłożyć do ściany zachowując odstęp 10mm do podłogi i 5mm 
do stropu, następnie docisnąć. Za pomocą poziomicy należy dokładnie ułożyć płyty w pionie i do lica. Aby 
zachować odpowiedni odstęp od podłogi należy podłożyć paski płyt gipsowo-kartonowych, które można łatwo 
usunąć  po  wyschnięciu  kleju  gipsowego.  Szczeliny  przy  podłodze  i  stropie  służą  do  wentylacji  podczas 
wiązania kleju.

Spoinowanie
Po  stwardnieniu  kleju  gipsowego  spoiny  mogą  zostać  zaspoinowane  masą  szpachlową  bez  lub  z  taśmą 
zbrojącą (zależy od typu masy szpachlowej). Spoiny przyłączeniowe ze ścianami z tynkiem mokrym należy 
wypełnić paskiem dylatacyjnym i zaspoinować.

Szczeliny dylatacyjne
Należy przejmować szczeliny dylatacyjne istniejące pomiędzy elementami konstrukcyjnymi budynków; przy 
dłuższych ścianach należy umieścić dodatkowe szczeliny dylatacyjne w  odstępach ≤ 15 m w budowlach 
masywnych i ≤10m w budowlach szkieletowych. Szczeliny mogą zostać zakryte specjalnymi profilami do 
dylatacji.
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Wskazówki
- Przy przewodach kominowych, za umywalkami, przy wspornikach i we wszystkich miejscach, gdzie 

mocowane  będą  ciężkie  przedmioty  oraz  w obrębie  ościeży drzwi   i  okien  suchy tynk  musi  być 
przyklejony na całej powierzchni

- Przedmioty  o ciężarze ≥ 15kg należy mocować bezpośrednio na podłożu nośnym.
- Suchego tynku nie stosuje się na stropach i innych elementach poziomych lub ukośnych.

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych

Dane techniczne
- Ściana masywna
- Element mocujący
- Profil
- Płyta gipsowo-kartonowa 12,5mm
- Masa szpachlowa
- Materiał izolacyjny z wełny mineralnej
- Taśma uszczelniająca

Ochrona przeciwpożarowa (wg DIN 4102-4)
Bez znaczenia przy określaniu klasy ognioodporności ścian masywnych.

Izolacja przed wilgocią (wg DIN 4108-3):
W zależności od konstrukcji należy sprawdzić konieczność zastosowania paraizolacji.

Izolacja akustyczna (wg DIN 4109)
Współczynnik polepszenia izolacyjności akustycznej ściany masywnej do 11dB.

Izolacja cieplna (wg DIN 4108)
Przy grubości warstwy izolacyjnej 40mm – klasa przewodnictwa ciepła 1/λ=1,06m²K/W

Wysokość ścian
Ograniczeniem jest jedynie wysokość ściany masywnej lub muru pruskiego.

Ciężar 
Płyta gr. 12,5mm ok. 17,5kg/m²

Obudowy ścienne-zastosowanie
Zbyt  mała  nośność  podłoża,  uszkodzone  lub  luźne  tynki  a  także  nierówny  lub  krzywy  mur  często 
uniemożliwiają  zastosowanie  suchego tynku.  W takich  wypadkach  konieczne  jest  zastosowanie  obudowy 
ściennej na konstrukcji nośnej.

Obudowy ścienne na profilach metalowych
Konstrukcję nośną wykonuje się z profili  metalowych i  elementów mocujących.  Odstęp osiowy pomiędzy 
profilami musi wynosić ≤600mm.

Aby zredukować przenoszenie dźwięków, powierzchnia elementu mocującego przylegająca do ściany powinna 
być wyłożona akustyczną taśmą uszczelniającą.

Element mocujący należy przykręcić do ściany i zgiąć jego ramiona. Rozstawy: 

poziomo ≤ 600mm, pionowo ≤ 1200mm.

Profile połączeniowe opatrzyć taśmą uszczelniającą i zamocować kołkami rozporowymi  w podłożu w 
odstępach ≤ 1000mm. Wsunąć profile C do profili U  i w odchylone ramiona łączników. Następnie wyrównać 
i przykręcić z boku.
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Przykręcić płyty gipsowo-kartonowe grubości 12,5mm za pomocą wkrętów o długości 25 mm w odstępach ≤ 
250mm.

Obudowy ścienne na łatach drewnianych
Płyty muszą być zamontowane na konstrukcji nośnej. Należy sprawdzić, czy konieczna jest paroizolacja. Łaty 
drewniane 50/30 mm mocuje się kołkami rozporowymi i wkrętami w odstępach ≤ 1000mm na ścianie nośnej. 
Nierówności kompensuje się drewnianymi podkładkami i śrubami dystansowymi. W celu polepszenia 
izolacyjności cieplnej i akustycznej między łatami należy umieścić materiał izolacyjny z włókien mineralnych. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się wkrętami o długości 35mm w odstępach ≤ 250mm. Spoiny można 
wypełnić masą szpachlową bez taśmy zbrojącej. Jeżeli zastosowanie taśmy zbrojącej jest konieczne, należy 
użyć odpowiedniej masy szpachlowej.

Sucha zabudowa w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci
W  pomieszczeniach  narażonych  na  działanie  wilgoci  należy  stosować  impregnowane  płyty  gipsowo-
kartonowe GKBI lub płyty GKFI.  Przy okładzinie wielowarstwowej w obu warstwach należy zastosować 
płyty  gipsowo-kartonowe  GKBI  lub  GKFI.  Nie  należy  stosować  płyt  gipsowo-kartonowych  w 
pomieszczeniach  o  stale  podwyższonej  wilgotności  względnej  powietrza  (np.  w  łaźniach,  myjniach 
samochodowych,  zbiorowych natryskach itp.). W pomieszczeniach, w których zastosowano płyty gipsowo-
kartonowe,  należy  zapewnić  odpowiednią  wentylację.  Przed  ułożeniem  płytek  ceramicznych  lub 
uszczelnianiem  folią  w  płynie  należy  dokładnie  zagruntować  całą  powierzchnię  środkiem  gruntującym 
zalecanym przez producenta kleju lub folii.

Uszczelnienie
W obrębie wanien i kabin prysznicowych,  powyżej  podstawy wanny ze sporym zapasem bocznym należy 
uszczelnić ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych przed pryskającą wodą (min. 2000mm) za pomocą 
folii  w  płynie.  W kabinach  prysznicowych  uszczelnienie  powinno  sięgać  powyżej  miejsca  umieszczenia 
wylotu prysznica (min. 300mm). Płyty gipsowo-kartonowe powinny kończyć się ok. 1cm nad podłożem. Na 
całej powierzchni podłogi należy ułożyć uszczelnienie (np. folię w płynie), które na wszystkich pionowych 
elementach  należy  przedłużyć  do  wysokości  co  najmniej  150mm  ponad  poziom gotowej  posadzki.  Przy 
wylewaniu  posadzki  samopoziomującej  należy zwrócić  uwagę,  aby wilgoć  nie  dostała  się  do  konstrukcji 
ściany lub za okładziny ścienne (należy zabezpieczyć je przed wilgocią folią budowlaną). Do układania płytek 
należy stosować  elastyczne  kleje,  które  nie  nasiąkają  wodą.  Spoiny pomiędzy podłogą  i  ścianami  należy 
wypełnić trwale elastycznym, grzybobójczym materiałem spoinowym (silikon sanitarny). W celu zapewnienia 
izolacji akustycznej należy umieścić pomiędzy krawędzią wanny a ścianą działową uszczelkę łączącą.

Montaż instalacji za okładziną ściany masywnej
Wykonanie obudowy ściennej z płyt gipsowo-kartonowych pozwala na ułożenie rur i przewodów bez 
konieczności pracochłonnego kucia w ścianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody należy 
mocować do ściany masywnej. Obudowy ścienne zaleca się pokryć podwójną okładziną z płyt gipsowo-
kartonowych.

Izolacja
Ze względu na izolację akustyczną i ochronę przeciwpożarową obudów ściennych należy wypełnić pustą 
przestrzeń konstrukcyjną ścian instalacyjnych i okładzin ściennych wełną mineralną. Wełna powinna być tak 
umieszczona, aby się nie zsuwała, była mocno ubita i wypełniała całą przestrzeń konstrukcyjną.

Instalacje
Przejścia  rur  i  inne  otwory  należy  uszczelnić,  ewentualnie  można  użyć  pierścieni  samouszczelniających 
(gumowych). Otwory do przewodów i armatur muszą mieć średnicę większą o 10 mm niż średnica przewodu 
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lub rury, które mają przez ten otwór przechodzić. Na krawędzie cięte i otwory w okładzinie należy nałożyć 
środek gruntujący, który spowoduje lepszą przyczepność trwale elastycznego materiału spoinowego (silikon 
sanitarny).

Instalowanie urządzeń sanitarnych
Urządzenia sanitarne należy montować na specjalnych stelażach, przymocowanych bezpośrednio do podłoża 
nośnego (ściana, podłoga; nie wolno ich mocować do jastrychu pływającego). Armaturę można instalować do 
zamocowanych  pomiędzy  słupkami  pionowymi  profili  C  lub  U.  W  przypadku  instalowania  urządzeń 
sanitarnych lufa szafek 

o wadze powyżej 70kg na 1m ich szerokości (wraz z obciążeniem użytkowym)
użytkowym) nie opartych na podłożu nośnym zaleca się w miejscu podwieszenia tych elementów zastąpić 
pionowe profile C profilami U (z blachy 2mm) zamocowanymi do stropu i podłoża za pomocą kątowników 
łączących do profil U. Rury należy mocować  w sposób zapobiegający drganiom. Taki sposób mocowania 
wraz z osłonięciem rur kołnierzami z wełny mineralnej wytłumi szum płynącą wody oraz pozwoli uniknąć 
skraplania się pary wodnej na ich powierzchni.

Instalacje elektryczne
Przewody, włączniki, puszki elektryczne, prowadzenie instalacji

Pojedyncze przewody elektryczne mogą być prowadzone poprzez okładziny ścian oraz sufitów (nie powodując 
utraty odporności ogniowej), pod warunkiem, że wolna część otworów zostanie dokładnie zaszpachlowana 
masą szpachlową. Wiązki przewodów oraz systemy ich zamocowań mogą być prowadzone jedynie przez 
ściany oraz sufity zamykające pomieszczenia pod warunkiem, że zostały zainstalowane elementy systemu 
uszczelniającego sprawdzonego pod względem ognioodporności. Przed zamontowaniem elementów systemu 
uszczelniającego należy sprawdzić, czy posiada on klasyfikację ogniową wydaną przez odpowiedni organ 
badawczy. Puszki elektryczne i gniazdka znajdujące się w ścianach działowych z obu stron ścianki należy 
wbudowywać z wzajemnym przesunięciem. Materiał izolacyjny może zostać ściśnięty na grubość maksy-
malnie 30mm. Szczegóły dotyczące zabudowy puszek i gniazdek elektrycznych zawarte są Klasyfikacji 
Ogniowej ITB.

Należy stosować instalacje posiadające świadectwo dopuszczające do obrotu

i stosowania w budownictwie.

Suchy tynk
Przy układaniu suchego tynku instalacje elektryczne umieszcza się na ścianach nośnych.

Jeżeli  stosuje  się  niepalne  lub  trudnopalne  materiały  izolacyjne,  dopuszczalne  jest  używanie  przewodów 
wtynkowych. Stosowanie przewodów wtynkowych jest dozwolone także wtedy, gdy w celu wyrównywania 
nierówności powierzchni ściany używane są paski płyt gipsowo-kartonowych.

Obudowy ścienne
Przy  obudowach  ściennych  z  płyt  gipsowo-kartonowych  można  używać  przewodów  płaszczowych  i 
wtynkowych, jeżeli stosowane są materiały izolacyjne takie, jak wyżej wymienione.

Układanie przewodów wtynkowych bezpośrednio pod okładziną jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy przewody 
te nie są przykręcone lub zamocowane gwoździami.

W przypadku drewnianych konstrukcji nośnych należy stosować specjalne puszki.
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Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót posadzkowych reguluje norma 
PN-63/D-10145 oraz okładzin z płytek ściennych - norma PN-75/B-10121.

Zgodność z dokumentacją
Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną uwzględniającą wymagania norm. Odstąpienia od wymagań dokumentacji technicznej powinny być 
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym 
równorzędnym dowodem.

Materiał
Płytki. Do  wykonania  posadzek  i  okładzin  należy  stosować  płytki  ceramiczne  posiadające  aprobaty 
techniczne, specfikacja parametrów płytek w części opisowej dokumentacji technicznej.

Zaprawa  klejowa stosowana  do  układania  płytek  powinna  posiadać  odpowiednie  atesty,  odpowiadające 
wymaganiom określonym w Instrukcji  1TB i  powinna być  przygotowana wg sprawdzonej  doświadczalnie 
receptury,

Podkłady pod płytki powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej    i szorstkiej. 
Posadzki powinny być poziome lub ze spadkami przewidzianymi  w projekcie,

Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona w 
dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni podkładu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w 
projekcie spadku. Wytrzymałość na ściskanie podkładu powinna być dostosowana do przewidywanego 
obciążenia posadzki, przy czym beton podkładu powinien być o marce co najmniej 7,5. Podkłady powinny 
mieć dylatację pokrywającą się z dylatacją budynku. Szczeliny dylatacyjne w podkładach powinny być 
wykonane nie tylko w miejscach dylatacji budynków, ale odpowiednio częściej, tak, aby pola między 
dylatacjami nie przekraczały powierzchni 30 m2 — przy maksymalnej długości boku do 6 m. Niezależnie od 
tego dylatację należy projektować w miejscach, gdzie mogą nastąpić pęknięcia podkładu od obciążeń, wzdłuż 
osi słupów konstrukcyjnych oraz wzdłuż linii odgraniczających posadzki różnie obciążone.

Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do wymiarów płytek 
oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju.

Prawidłowość i dokładność wykonania

Prawidłowość wykonania powierzchni. Płytki-gatunku pierwszego i drugiego powinny być dobrane według 
barwy i  odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacją techniczną).  Powierzchnia 
powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 
od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm przy wykonaniu z płytek gatunku pierwszego i 3 mm przy 
płytkach gatunku drugiego i trzeciego.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu, poziomu lub od ustalonych powinno być większe niż 5 mm 
na  całej  długości  lub szerokości.  Odchylenie  to  nie  powinno powodować  zaniku założonego w projekcie 
spadku. 

Prostoliniowość spoin. Spoiny miedzy płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość pomieszczenia 
powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 
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- 2 mm na l metr i 3 mm na całej długości, szerokości lub wysokości— dla płytek gatunku pierwszego
- 3 mm na l metr i 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości — dla płytek gatunku drugiego i 

trzeciego.
Grubość spoin i ich wypełnienie. Grubość spoin miedzy płytkami powinna być dobrana do wymiarów płytek 
ceramicznych.  Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien być 
usunięty.

Wykończenie  posadzki. Powierzchnia  posadzki  powinna  być  czysta.  W miejscach  przylegania  do  ścian 
posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 100 mm. Cokoły powinny być trwale 
związane z posadzką. W miejscach styku posadzek z kanałami, fundamentami ilp. oraz w miejscach styku 
dwóch  odmiennych  posadzek  (nie  objętych  niniejszą  normą)  posadzki  te  powinny  być  odgraniczone  za 
pomocą płaskownika stalowego lub innym odpowiednim materiałem.

Badania techniczne
Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy  i załączonych 
zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały użyte do wykonania posadzek i okładzin nie mające 
dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości.

Badanie podkładów oraz grubości warstwy zaprawy klejowej należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
dokumentów stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz niniejszej normy. W 
przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić dodatkowe badania.

Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:

- prawidłowości wykonania powierzchni,
- prostoliniowości spoin,
- związania posadzki lub okładziny z podkładem,
- grubości spoin i ich wypełnienia,
- wykończenia. 

Opis badań

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem płytek.

Sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  należy  przeprowadzić  za  pomocą  łaty  kontrolnej 
długości  2  m,  przykładanej  w dwóch  różnych  kierunkach,  w dowolnym miejscu.  Prześwit  między  łatą  a 
powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm.

Sprawdzenie  odchyleń  od  poziomu  lub  od  wymaganego  projektem  spadku  należy  przeprowadzić  łatą  i 
poziomnicą.

Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do l mm.

Sprawdzenie  wiązania  płytek  z  podkładem należy  przeprowadzić  przez  lekkie  opukanie  młotkiem 
drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki /. podkładem.

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości l m2 należy pomierzyć spoiny suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 min.

Sprawdzenie wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo.
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Ocena wyników badań.

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami 
normy. W przypadku gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część należy uznać na 
niezgodną  z wymaganiami normy.

Posadzki z tworzyw sztucznych PVC
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót posadzkowych reguluje norma 
PN-63/B-10145.

Zgodność z dokumentacją
Posadzki  i  okładziny  z  powinny  być  wykonane  zgodnie  z zatwierdzoną  dokumentacją  techniczną 
uwzględniającą  wymagania  norm.  Odstąpienia  od wymagań  dokumentacji  technicznej  powinny  być 
udokumentowane  zapisem   w  dzienniku  budowy,  potwierdzonym  przez  nadzór  techniczny,  lub  innym 
równorzędnym dowodem.

Materiał
Wykładzina.  Do  wykonania  posadzek  należy  stosować  wykładziny  posiadające  aprobaty  techniczne, 
specyfikacja parametrów wykładzin w części opisowej dokumentacji technicznej.

Klej stosowany do łączenia powinien posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom określonym 
w Instrukcji ITB.

Podkłady pod wykładziny  powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i szorstkiej. 
Posadzki powinny być poziome. Na ściany należy wywinąć wykładzinę na wys. ok. 10cm. Wykładzinę należy 
układać  na  wylewce  o  powierzchni  gładki  ej,  wolnej  od  porów  zalecanej  przez  producenta  wykładzin. 
Dokładność  wykonania  powierzchni  podkładu  powinna  być  taka,  aby  łata  długości  2m  przyłożona  w 
dowolnym  miejscu  podkładu  nie  wykazywała  odchyleń  większych  niż  5mm. Dopuszczalne  odchylenie 
powierzchni podkładu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niż 5mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. Wytrzymałość na ściskanie podkładu powinna być dostosowana 
do przewidywanego obciążenia posadzki, przy czym beton podkładu powinien być o marce co najmniej 7,5. 
Podkłady powinny mieć dylatację pokrywającą się z dylatacją budynku.

Prawidłowość i dokładność wykonania

Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta. W miejscach styku dwóch odmiennych 
posadzek  (nie  objętych  niniejszą  normą)  posadzki  te  powinny być  odgraniczone  za  pomocą  płaskownika 
stalowego lub innym odpowiednim materiałem.

Badania techniczne
Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy  i załączonych 
zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów /. wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały użyte do wykonania posadzek i okładzin nie 
mające dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości.

Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:

- prawidłowości wykonania powierzchni,
- spójności spoin 
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- wykończenia.
Opis badań

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułożenie wykładzin oraz ich barwę i 
odcień należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i 
wzorcem wykładziny.

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prześwit miedzy łatą 
a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do l mm.

- Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy przeprowadzić łatą i 
poziomnicą.

- Sprawdzenie spójności spoin należy przeprowadzić wzrokowo. Sprawdzenie wykończenia należy 
przeprowadzić wzrokowo. Ocena wyników badań

- Jeżeli wszystkie badania przewidziane w 5.6.3 dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać 
za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą 
posadzkę lub jej część należy uznać na niezgodną z wymaganiami normy.

Roboty malarskie
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze robót malarskich w budownictwie farbami emulsyjnymi, 
reguluje norma wg PN-69/B-10280.

Wymagania
Zgodność z dokumentacją. Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą jakość malowania oraz 
wzorzec barwy.

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione 
technicznie  i  uzgodnione  z  autorem projektu  oraz  są  udokumentowane  zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem.

Wykonanie robót
Zasady ogólne:

- Właściwe  malowanie  powinno  być  poprzedzone  przygotowaniem powierzchni,  na  której  ma  być 
położona  powloką  malarska,  tzn  jej  wyrównaniem  lub  wygładzeniem,  zagruntowaniem  (podłoża 
nasiąkliwe nie wymagają gruntowania) oraz ewentualnym uprzednim limitowaniem.

- Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp nie niższej niż 5oC   (z zastrzeżeniem, aby w 
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyżej niż 22"C – z tym, że do 
nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12-18  C.

- W miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków podczas 
intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnie.

- Na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów atmosferycznych 
oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h .

- Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń ogrzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest 
niedopuszczalne.

- Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ściśle 
przestrzegać przepisów bhp.

Podłoża

Tynki  zwykle  malowane  uprzednio  farbami  wodnymi  powinny być  oczyszczone  z  łuszczącej  się  farby  i 
ewentualnych  wykwitów  oraz  odkurzone  i  umyte  wodą.  Po  umyciu  powierzchni  tynków  nie  powinna 
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wykazywać śladów starej farby i nie powinna być pokryta pyłem pozostałym po usuniętej powłoce malarskiej. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i zatrzeć zaprawą.

Badania
Zakres badań. Badania obejmują:

- sprawdzenie podłoży,
- sprawdzenie podkładów,
- sprawdzenie powłok.

Sprawdzenia a) i b) należy przeprowadzić w trakcie odbiorów częściowych, a sprawdzenie                      wg c)  
w trakcie odbioru końcowego.

Sprawdzenie podłoża obejmuje:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją,
- sprawdzenie jakości powierzchni. 

Sprawdzenie podkładów obejmuje:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości powierzchni - dla podkładów z farby emulsyjnej rozcieńczonej wodą.
- sprawdzenie wyschnięcia,

Sprawdzenie  powłok  obejmuje  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  oraz  sprawdzenia  wg  lab. 
2PN-69/B-10280.

Ocena wyników badań

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać zgodne 
z  wymaganiami  norm.  W  przypadku  gdy  chociaż  jedno  z  badań  da  wynik  ujemny,  należy  bądź  całość 
odbieranych robót, bądź tylko ich część uznać za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania całości lub części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, należy:

- roboty  wykonane  niezgodnie  z  wymaganiami  normy  poprawić  w  celu  doprowadzenia  ich  do 
zgodności z wymaganiami normy i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo

- zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne wykonanie robót.
Warunki obmiaru

Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych nad tablicami dla przyjętych katalogów dla 
określonych robót.  Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót  zgodnie  z dokumentacją 
techniczną.  Zauważone  błędy  lub  przeoczenia  (opuszczenie)  w  ilościach  podawanych  w przedmiarze  nie 
zwalnia  wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne dane winny być  poprawione po 
wcześniejszym zgłoszeniu inwestorowi.

Pokrycie dachowe
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót posadzkowych reguluje norma 
PN-71/B-10241.

Zgodność z dokumentacją.
Pokrycie  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  techniczną  uwzględniającą 
wymagania norm. Odstąpienia od wymagań dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem 
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.
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Materiał
Do wykonania pokrycia należy stosować materiały posiadające aprobaty techniczne, specyfikacja parametrów 
wykładzin w części opisowej dokumentacji technicznej.

Dokładność wykonania płaszczyzny połaci powinna być taka, aby łata długości 3m przyłożona do połaci nie 
wykazywała odchyleń większych niż 5mm. w kierunku prostopadłym do spadku i odchyleń większych niż 10 
mm. w kierunku równoległym do spadku.

Podkład  powinien  być  zdylatowany  w  miejscach  dylatacji  konstrukcyjnych  oraz  mieć  odpowiednie 
uformowanie styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia.

Na podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej.

Prawidłowość i dokładność wykonania
Wykończenie powierzchni. Powierzchnia powinna być czysta, ułożona prostopadle do kalenicy

Badania techniczne

Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy  i załączonych 
zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały użyte do wykonania pokrycia nie mające dokumentów 
stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości.

Badanie pokrycia powinno obejmować sprawdzenie:

- prostoliniowości pokrycia,
- rozmieszczenia styków i wielkości zakładów,
- prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów,
- równości pokrycia

Opis badań

Sprawdzenie prostoliniowości rzędów pokrycia powinno być przeprowadzone za pomocą miarki z podziałką 
milimetrową i  sznurka murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanej połaci.  Badanie przeprowadzić co 
najmniej w trzech miejscach na każdej połaci dachu.

Sprawdzenie  rozmieszczenia  styków  i  wielkości  zakładów należy  przeprowadzić  przez  oględziny,  a  w 
przypadkach nasuwających wątpliwości przez pomiar.

Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów należy przeprowadzić wzrokowo a w 
przypadkach nasuwających wątpliwości przez pomiar.

Sprawdzenie prostopadłości pokrycia polega na tym, aby sznur przeciągnięty wzdłuż połaci był poziomy i 
jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu. Odległość od sznura do dolnego brzegu nie powinna być 
większa niż l cm. Dopuszczalne odchyłki  od kierunku poziomego wynoszą 2mm na 1 m i 30mm na całej 
długości.

Ocena wyników badań

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane pokrycie należy uznać za zgodną z wymaganiami 
normy. W przypadku gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całe pokrycie lub jego część należy uznać 
na niezgodną z wymaganiami normy.
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Roboty blacharskie budowlane z blachy tytanowo-cynkowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót blacharskich reguluje norma 
PN-61/B-10245.

Zgodność z dokumentacją techniczną
Roboty blacharskie  budowlane powinny być  wykonane  zgodnie  z  zatwierdzoną dokumentacją  techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym 
dowodem.

Materiały
Blacha tytanowo-cynkowa (powlekana). Do robót blacharskich należy stosować blachę  tytanowo-cynkową 
lub (powlekaną) wg Dokumentacji Projektowej.

Materiały pomocnicze

Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwoździe powinny być 
ocynkowane.

Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom PN-84/M-81000 
oraz BN-87/5028-12.

Wkręty  samowiercące z  podkładką  uszczelniającą  EPDM  do  mocowania  blachy  stalowej  do  podłoża 
drewnianego ∅4,8x35 mm.

Wkręty do umocowania fartuchów podokiennych do ościeżnic stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
PN-85/M-82215.

Badania techniczne
Rodzaje  badań.  Przy odbiorze  robót  blacharskich budowlanych powinny być  przeprowadzone następujące 
badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia,
- sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy,
- sprawdzenie rynien,
- sprawdzenie rur spustowych,
- sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych,
- sprawdzenie zabezpieczeń dachowych,
- sprawdzenie szczelności pokrycia. 

Warunki przystąpienia do badań

Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego 
robót.

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których dostęp 
późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisać do dziennika budowy.

Warunki  atmosferyczne. Badania  techniczne  przy  odbiorze  robót  blacharskich  należy  przeprowadzać 
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż -5°C.
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Czynności wstępne. Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów 
lub zapisów w dzienniku budowy:

- czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich,
- czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych temperatura powietrza nie była niższa niż+5°C,
- czy zostały spełnione wymagania podane w normie. 

Opis badań

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na porównaniu wykonanych robót blacharskich z 
dokumentacją opisową i rysunkową wg wymagań normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio lub pośrednio — na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz powołanymi normami  i wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  pokrycia polega  na  oględzinach  pokrycia  i  stwierdzeniu 
niewystępowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia połączeń 
od linii prostej itp.

W  przypadkach  budzących  wątpliwości  wielkość  odchylenia  połączeń  od  linii  prostej  należy  sprawdzić, 
mierząc przymiarem z dokładnością do 5 mm odchylenia od sznurka naciągniętego od okapu do kalenicy. 
Wielkość  odchylenia  rąbków  i  zwojów  od  linii  prostopadłej  do  okapu  należy  mierzyć  przymiarem  z 
dokładnością do 5 mm za pomocą sznurka i kątownika murarskiego.

Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie należy wykonywać  w szwach prostopadłych i 
równoległych do okapu, na kalenicy, w narożach, korytach  i zlewach (koszach) dachowych. Polega ono na 
stwierdzeniu, czy łączenia  i umocowania arkuszy są zgodne z postanowieniami normy.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidłowego wykonania uchwytów, denek  i wpustów 
rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien.

Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Zaleca się sprawdzenie spadków i szczelności 
rynien przez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Należy, stwierdzić prawidłowość wykonania połączeń w szwach pionowych i 
poziomych, mocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego; należy 
także sprawdzić, czy rury nie mają dziur  i pęknięć.

Badania należy przeprowadzać za pomocą oględzin, z wyjątkiem sprawdzania pionowości rur, które należy 
dokonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm.

Sprawdzenie  zabezpieczeń  elewacyjnych polega  na  stwierdzeniu  prawidłowego  wykonania  połączeń 
arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach.

Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych.  Należy stwierdzić prawidłowe wykonania zabezpieczeń kominów 
oraz innych elementów dachu, jak: wietrzniki, włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady 
kominowe.

Sprawdzenie  szczelności  pokrycia należy przeprowadzić  w wybranych  przez komisję  miejscach spośród 
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. 
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Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać 
przez 10 min zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki 
należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.

Ocena wyników badań

Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie należy uznać za 
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych 
robót blacharskich lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie 
uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. W tym przypadku należy poprawić 
wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodności z normą, a po 
poprawieniu przedstawić do ponownego badania.

W przypadku  stwierdzenia  usterek  nie  nadających  się  do  usunięcia,  ale  nie  wpływających  na  szczelność 
pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót.

ODBIÓR ROBÓT I JEGO RODZAJE
Zasady ogólne
W/w   roboty  winny  podlegać  następującym  etapom odbioru,  dokonywanym  przez  inwestora  z  udziałem 
wykonawcy:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi końcowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.

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 ulegają zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonywanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek bez  zahamowania  ogólnego postępu robót.  Odbioru  robót 
dokonuje upoważniony zespół przez inwestora.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie 
powiadamia inwestora. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inwestor na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową 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 końcowym robót.

Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora 
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zakończenia robót  i przyjęcia dokumentów potrzebnych przy odbiorze końcowym. Odbioru dokona komisja 
wyznaczona przez inwestora i wykonawcę w ich obecności. 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 niniejszą specyfikacją. W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

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

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
- uwagi i zalecenia inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy i księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru,
- sprawozdanie techniczne, oraz inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawdzenie techniczne będzie zawierać:

- zakres i lokalizację wykonanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

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

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych  robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
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wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej  pozycji  kosztorysu.  Kwota ryczałtowa pozycji  będzie 
uwzględniać wszystkie czynności,  wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,
- wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  w ST obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

NORMY l PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

[2] PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[3] PN-68/B-10024   Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z betonów komórkowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze.

[4] PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

[5] PN-75/B-10121   Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.

[6] PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

[7] PN-63/B-10145   Posadzki   z   płytek   kamionkowych   (terakotowych),   klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

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

[9] PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi  farbami 
emulsyjnymi.

[13]  PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe.

[14JBN-72/8841-18   Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze.

[l5]Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 
24.05.1981 r.),

[19]    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom 1 -Budownictwo ogólne. 
Arkady 1988 r.
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Wykonanie tynku szlachetnego 
WARUNKI  POGODOWE.  Podczas  wykonywania  i  wysychania  tynku  temperatura  powietrza  powinna 
wynosić min. 5°C, a max 25°C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów. 
Dobrze  jest  zabezpieczyć  się  przed  niekorzystnymi  warunkami  pogodowymi  poprzez  rozwieszenie  na 
rusztowaniu siatek osłonowych. 

Ostatnim  elementem  systemu  jest  wykonanie  wyprawy  tynkarskiej  ze  szlachetnych  tynków 
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników atmosferycznych oraz 
przed uszkodzeniami  mechanicznymi,  a  także  kształtuje  wygląd  elewacji  budynku.  Podłożem dla  tynków 
szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład ten znakomicie zwiększa przyczepność 
tynku i tworzy jednocześnie powlokę hydrofobową (wodoodporną). Jest to ważne w przypadku wykonywania 
docieplania w miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego złamania pogody, można zakończyć system na tej 
właśnie warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć nawet do wiosny. 

W systemie występują dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu 
tych wypraw są identyczne. Różnice, jakie między nimi występują, polegają jedynie na sposobie 
przygotowania mieszanki tynkarskiej. Tynki akrylowe produkowane są w postaci gotowej do użycia masy, 
dostarczanej na budowę w wiadrach. Fabrycznie są one barwione na 120 kolorów. Tynki mineralne 
produkowane są w postaci suchej mieszanki, wymagającej wymieszania z odpowiednią ilością wody 
bezpośrednio przed wykorzystaniem. Również w tym przypadku można zastosować tynk biały lub kolorowy 
według palety fabrycznej. Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z 
zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na Ścianę partie tynku 
muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związany. Nie wolno dopuścić do pozostawienia 
przysychającego na krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. Widocznych Śladów połączeń przyschniętego 
tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. W zależności od liczby osób pracujących 
przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy zaplanować wielkości powierzchni 
możliwych do wykonania według w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach 
budynku, pod rurami spustowymi lub  w miejscach ¸łączenia kolorów i faktur. 

KONTROLA JAKOŚCI
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie podłoży,
- sprawdzenie przyczepności do podłoża,
- sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych.
- sprawdzenie grubości tynku, 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni  tynków
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,
- sprawdzenie wykończenia na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych.

ODBIÓR ROBÓT
Zasady ogólne
Wykonane roboty winny podlegać następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziałem 
wykonawcy:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
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- odbiorowi końcowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.

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 ulegają zakryciu.

Odbiór  robol  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonywanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek bez  zahamowania  ogólnego postępu robót.  Odbioru  robót 
dokonuje upoważniony zespół przez inwestora.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie 
powiadamia inwestora. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań  laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji  z  dokumentacją 
projektową 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 końcowym robót.

Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości.

Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów potrzebnych przy odbiorze końcowym.  Odbioru dokona komisja wyznaczona przez 
inwestora  i  wykonawcę  w  ich  obecności.  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 niniejszą specyfikacją.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.
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Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
- uwagi i zalecenia inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy i księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań    i  pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- oraz inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawdzenie techniczne będzie zawierać:

- zakres i lokalizację wykonanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego przez inwestora.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych  robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT DROGOWYCH  -  PODBUDOWY- 
SPECYFIKACJA NR 7

 
Kod CPV  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
wykonaniem podbudowy  pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej w ramach zagospodarowania terenu wokół 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLSKIEJ CEREKWI, UL. KONARSKIEGO 4

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i  Umowach, należy odczytywać  i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZOSTAŁ OPISANY W SPECYFIKACJI OGÓLNEJ

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR)  i 
postanowieniami Umowy. Ponadto

•profilowanie podłoża - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 
płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych,
•chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6 - 9 
MPa, po 28 dniach wiązania,
•kruszywo bazaltowe - tłuczeń - mieszanka kruszywa mineralnego  oznaczona jako "niesort 
0/63",
•podbudowa - podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje 
obciążenia na podłoże gruntowe,
•składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów i gruzu z 
rozbiórek, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Umowy.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są

•tłuczeń - kruszywo w postaci mieszanki oznaczonej jako "niesort 0/63", spełniającej 
wymagania PN-B-11112:19%,
•piasek i żwir - kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące 
wymagania:

a)zawartość frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %
b)zawartość frakcji 0 < 0,075 mm - poniżej 15 %
c)zawartość części organicznych - poniżej l %
d)wskaźnik piaskowy od 20-50 (WP)
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• Cement  spełniający wymagania normy PN-EN197-1 Cement Część 1: skład wymagania i  kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami  Umowy i 
poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania  w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia  inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący,  sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru, sprzęt:

•koparko - ładowarka samobieżna 0,15-0,6 m3,
•płyta wibracyjna, średnia,
•średni walec drogowy wibracyjny
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 ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować  następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu:

• samochód skrzyniowy, ciężarowy 5-10 Mg,

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 ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robót przygotowawczych:

a)prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 
b)oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
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c)dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego
d)wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych
e)makroniwelacja terenu robót

5.3. Zakres robót zasadniczych

 Wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej podczas 
zagospodarowania terenu wokół   SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLSKIEJ CEREKWI

5.4. Warunki techniczne wykonania robót

5.4.1 .Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym 
z zachowaniem ostrożności.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 
rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć.

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane składowisko 
odpadów.

Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących się do 
ponownego wbudowania

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je 
zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, 
ścieki).

5.4.2.Profilowanie i zagęszczenia podłoża gruntowego

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po 
zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykazaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, samochodowy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z 
wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża . Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 
dogęścić 3 d o 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany 
przez inspektora nadzoru.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie.

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 
sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z 
PN 88/B- 04481 (metoda I lub H).
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Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinien różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż± 20 %.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartość Is

Ruch ciężki i bardzo ciężki Ruch mniejszy

Górna warstwa o grubości 20 
cm

1.03 1.00

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni robót 

ziemnych lub terenu

1.00 0.97

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.4.3.Podsypka piaskowa (żwirowa)

Do wykonania podsypki  piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy stosować  piasek 
średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 
5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak w pozycji 5.4.2.

5.4.4.Podbudowa z tłucznia kamiennego

Tłuczeń  ("niesort  0/63")  przeznaczony  na  podbudowę  tłuczniową  powinien  odpowiadać 
wymaganiom PN-B-11112:1996. Źródło pozyskania (zakupu) materiałów na wykonanie podbudowy 
tłuczniowej  powinno  być  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru.  Dowóz  tłucznia  na  miejsce 
wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym.

Rozścielenie  tłucznia  w warstwie  podbudowy odbędzie  się  mechanicznie,  przy użyciu  równiarki  lub 
układarki  kruszywa.  Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nie  przenikanie 
cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. Podbudowy tłuczniowe o grubości 20 cm wykonywane  będą 
w  dwóch  warstwach  -  dolna  warstwa  15  cm,  górna  -  8  cm,  zgodnie  z  wymaganiami 
PN-84/S-96023.

Zagęszczenie   wykonane   będzie   walcem   stalowym,   gładkim,   wibracyjnym,   dwuwałowym. 
Wałowanie należy wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania:

•zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w 
zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy,
•zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,

•najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu umknięcia zjawiska fali przed walcem,
•manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym,

• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 - 4  km/h na początku i 4 - 6 
km/h w dalszej fazie wałowania,

•wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy rozpocząć 
od dolnej krawędzi ku górze,

•walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz.
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Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, powinna osiągnąć wymaganą nośność w zależności od kategorii ruchu.

Kategoria ruchu Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o 
średnicy 30 cm (Mpa)

Pierwotny Wtórny

Ruch średni 100 2,2* wartość pierwotna
Ruch ciężki i bardzo ciężki 100 2,2* wartość pierwotna

Zagęszczenie podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem oraz tłuczniowej rozścielanej ręcznie 
nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej.

Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z projektem.

Jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza od 
warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony.

Tolerancja szerokości podbudowy pospółki stabilizowanej cementem oraz z tłucznia na łukach i 
prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna przekraczać ± 5 cm.

Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od -projektowanych o więcej niż 2 cm. 

6.7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:

a)       ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków 
transportu podano w ST "Wymagania ogólne"

b)          wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów

c)wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PZJ) na terenie i poza placem budowy
d)wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

a)badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji.
b)wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej w PZJ
c)        badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy

Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych  dla 
materiałów i systemów technologicznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
OBIEKT:   Zagospodarowanie terenu wokół  Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi

Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Inwestorskiego
47-208 Długomiłowice, ul. Familijna 10 tel. /077) 4820 624 

91



6.3.1.Profilowanie i zagęszczanie podłoża

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości: Zagęszczenie podłoża (Is) należy 
sprawdzać, co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej i co najmniej l raz na 600 m2 
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą, co 20 m w kierunku 
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą, nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. Spadki 
poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 - metrowej łaty i poziomicy.

6.3.1.Podbudowa z tłucznia kamiennego

Sprawdzenie grubości warstw podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem oraz tłuczniowej 
- wykonuje się za pomocą narzędzia pomiarowego z podziałką milimetrową Sprawdzenie szerokości 
podbudowy -jak wyżej.

Sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy wykonuje się za pomocą pomiaru 
niwelatorem.

Niedokładność pomiaru nie powinna być większa niż l mm na jednym stanowisku niwelatora. Sprawdzenie 
spadków podłużnych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomocą łaty z poziomicą

Sprawdzenie nośności:

•    oznaczenie modułu odkształcenia - wg BN -64/8931 -02,

.    wyznaczenie ugięć - wg BN-70/8931

Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów:

No Wyszczególnienie 
właściwości

Liczność próbek lub pomiarów Metoda pobrania 
pomiarów próbki lub 
wyznaczania miejsca 
pomiaru

1 Grubość warstw i konstrukcji jezdni Co najmniej 2 pomiary losowo w różnych 
miejscach

losowo

2 Szerokość warstwy Co najmniej 2 pomiary losowo w 
różnych miejscach

losowo

3 Rzędne wysokościowe osi i 
krawędzi

Wszystkie punkty wg projektu jezdni 
charakterystyczne niwelety co 20 m

Wg projektu

4 Równość podłużna i 
poprzeczna

Wszystkie punkty wg projektu jezdni 
charakterystyczne niwelety co 20 m

losowo

5 Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych losowo
b) na odcinkach łukowych losowo

6 Nośność - oznaczenie 
modułu odkształcenia

wgBN-64/8931-02

Ewentualnie - wyznaczenie ugięć wg BN-70/893 1-06
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7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 7.2.Roboty

objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie l .3.niniejszej ST.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów

z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST "Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie  finalnej  oceny rzeczywistego  wykonania robót

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca wpisem  do  dziennika budowy przedkładając

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Płatność za jednostkę obmiarową roboty 
należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

Podstawową formą płatności jest ryczałt obliczony w oparciu o projekt i przedmiar robót

Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST. Cena wykonania robót 
obejmuje:

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą

            robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)

b)prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą
c)badania laboratoryjne materiałów i gruntów
d)zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
e)oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z projektem      
            organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego,

f)dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie
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g)wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych
h)        dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

i)      wykonanie  określonych w postanowieniach  Umowy  badań,  pomiarów,  sondowań i sprawdzeń 
j)         wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych;

k)    wykonanie dokumentacji powykonawczej robót 
l)          uporządkowanie placu budowy po robotach

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

•WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

•PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane w 

budownictwie drogowym

•PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka

•PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

•PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

•PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

•PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

•PN-84/S-96023Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

•PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

•PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

•PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

•PN-91 /B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne oraz inne 
obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
NAWIERZCHNIOWYCH Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ  NR 8

Kod CPV 45233253-7  Robo t y  w zakres i e  nawie rzchni  dróg  i  p l aców

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót    związanych z 
wykonaniem nawierzchni placów dróg i chodników na terenie SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Polskiej Cerekwi polegającej 
na ułożeniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm typu podwójne „T”  lub innej w kolorystyce określonej 
w projekcie  na podsypce cementowo- piaskowej w ilości określonej w przedmiarze robót i projekcie wraz z niezbędnymi 
robotami towarzyszącymi i wykończeniowymi 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i  Umowy, należy odczytywać  i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami Umowy. Ponadto:

•droga - planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o
nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,
•pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację drogi i jej 
urządzeń,
•nawierzchnia drogowa - warstwa ułożona na podłożu gruntowym, w obrębie jezdni, służąca do 
zapewnienia dogodnych warunków ruchu,  składająca się z podbudowy i warstwy 
nawierzchniowej (jezdnej),
•składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów z   rozbiórki, 
pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę.

1. 4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jes t  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
postanowieniami Umowy.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

a)         piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych (< 5%),
           spełniający wymagania PN-B-11113:1996, 

c)woda - woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom
             PN-75/C- 04630.

d)żwir - kruszywo mineralne, naturalne wg PN-B-11111:1996,
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e)znaki drogowe pionowe - zgodne z wymaganiami "Instrukcji o znakach drogowych".

f)Cement  spełniający wymagania normy PN-EN197-1 Cement Część 1: skład wymagania i    

               kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

g)Betonowa kostka brukowa produkowana w oparciu o normę PN-EN 1338 Betonowe kostki  
              brukowe

h)Beton klasa B15 odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 206-1
i)Krawężnik drogowy 15x30 cm
j)Wpusty uliczne typ ciężki
k)Kręgi betonowe DN 1000 szt 1 wys. 800 mm
l)Rury PVC DN 150 klasy S

Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  Umowy  i 
poleceniami  inspektora  nadzoru.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca 
przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania  materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i  stosowania  w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru, sprzęt:

•zagęszczarka płytowa, lekka,
•Koparko-ładowarka
•betoniarka min. 150 l
•piła do cięcia asfaltu
•walec 0,6T wibracyjny
•piła do przycinania kostki

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 ST oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację  inspektora nadzoru

Wykonawca dostarczy  inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
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Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu:

•samochód dostawczy 3 - 5 Mg,

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 ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2.. Zgodność z dokumentacją. Nawierzchnia drogowa powinna być wykonana zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm i inwestora.

Dopuszcza się odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie i ekonomicznie, uzgodnione z autorem projektu i inwestorem oraz udokumentowane 
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzór techniczny lub inny równorzędny dokument.

5.3.. Podłoże. W przypadku układania nawierzchni z kostki betonowej bezpośrednio na istniejącym podłożu 
stanowiącym warstwę konstrukcyjną placu, grunt pod podsypką  podłoża powinien być jednolity, 
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu, oznaczony metodą normalną wg PN-75/B-04481, powinien wynosić co 
najmniej 0,98.

5.4. Podbudowa

5.4.1. Rodzaje podbudowy. Podbudowę pod warstwę jezdną z betonowej kostki brukowej      

          stanowi:

a) wyprofilowana i zagęszczona warstwa  podbudowy wykonanej z mieszanki piaskowo-żwirowej 
stabilizowanej cementem oraz tłuczniowej, ułożonych w wyprofilowanym korycie podłoża 
gruntowego naturalnego (rodzimego),

Zagęszczenie tej warstwy podbudowy powinno wynosić nie mniej niż 98% wg metody normalnej podanej w 
PN-75/B-04481.

5.4.2. Przygotowanie podbudowy.

Profil podłużny podbudowy powinien być zgodny z projektem; dopuszcza się odchylenia wartości rzędnych 
poszczególnych pikietów profilu podłużnego od warunków przewidzianych w projekcie w granicach ±2 cm.

Profile poprzeczne podbudowy powinny mieć kształt taki sam, jak profile poprzeczne warstwy jezdnej. 
Pochylenia poprzeczne nie powinny się różnić więcej niż o ±0,3% od pochyleń przewidzianych w projekcie.
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5.5. Prawidłowość wykonania warstwy jezdnej.

5.5.1. Obramowanie nawierzchni. Nawierzchnia powinna być ograniczona dwustronnie opaską z krawężnika 
drogowego ułożonego na płask natomiast od strony spływu wody wyprofilowanym z kostki brukowej 
ściekiem. 

5.5.2. Ułożenie kostki na odcinkach prostych.     

Kostki brukowe na odcinkach prostych powinny być ułożone rzędami prostopadłymi do osi drogi lub chodnika 
, albo rzędami nachylonymi do osi drogi pod kątem 45° z infułami.

 W przypadku gdy w szerokości jezdni nie mieści się całkowita liczba kostek, różnicę należy wypełnić kostką 
przyciętą.

Spadek poprzeczny powyżej >2,5 %

5.5.3. Ułożenie kostki brukowej na łukach. Kostki betonowe na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób 
jak na odcinkach prostych z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ułożenia płyt rzędami prostopadłymi do osi 
placu lub drogi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywać się z promieniami łuku, a w przypadku 
ułożenia płyt rzędami ukośnymi, kierunki spoin powinny być nachylone pod kątem 45° do stycznych łuku. 
Szerokość spoin po zewnętrznej stronie łuku nie powinna być większa niż 5 mm. Przy małych łukach lub 
szerokich jezdniach należy stosować sposoby układania jak wyżej.

5.5.5. Spoiny

5.5.5.1. Szerokość spoin.

 Na prostych odcinkach nawierzchni szerokość spoin pomiędzy płytami i kostkami nie powinna przekraczać 5 
mm.

Na zewnętrznych partiach łuku szerokości spoin nie powinny przekraczać 5 mm.

5.5.5.2. Wypełnienie spoin .

Wypełnienie spoin powinno być wykonane zgodnie z projektem. Przy projektowanym wypełnieniu spoin 
przez zamulenie - piasek powinien zawierać 3 + 8% części drobniejszych od 0,05 mm, a zamulenie powinno 
być wykonane na pełną wysokość płyt bloczków betonowych.

5.6. Cechy nawierzchni.

5.6.1. Szerokość nawierzchni.

 Szerokość nawierzchni określają odpowiednie rysunki projektu. Dopuszczalne odchylenia szerokości 
wykonanej nawierzchni od szerokości projektowanej nie powinny przekraczać ±5 cm.

5.6.2. Równość nawierzchni w kierunku podłużnym.

 Odchylenia profilu podłużnego, mierzone zgodnie z BN-68/8931-04, nie powinny przekraczać 10 mm.

5.6.3. Profil poprzeczny nawierzchni.

 Na odcinkach prostych i na łukach  jezdnia powinna mieć przekrój jednospadkowy min 2,5%.

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych powinny być zgodne z tabl. 1.
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Tablica 1

Przy pochyleniu 
podłużnym % Spadek poprzeczny, %

      do 3

      3 do 5

      powyżej 5

2,5 

2,0

1,5

Na łukach spadki poprzeczne powinny być wykonane zgodnie z projektem.

Nierówności w profilu poprzecznym nie powinny być większe niż 5 mm.

Na łukach o jednostajnym spadku poprzecznym na całej szerokości jezdni, oprócz warunku równości jezdni 
jak wyżej, odchylenia tego spadku od projektowanego nie powinny być większe niż ±0,5%.

5.7. Otwarcie placu dla ruchu może nastąpić:

W przypadku nawierzchni ze spoinami wypełnionymi piaskiem - niezwłocznie po jej ułożeniu.

6.2. Zakres robót przygotowawczych:

a)prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,
b)dostarczenie na  teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu     
           budowlanego

c)wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych
d)podbudowy na podłożu gruntowym

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

a)ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu     
         i środków transportu podano w ST "Wymagania ogólne"

b)wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń
c)wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości  
            robót  na terenie i poza placem budowy

d)wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm  
           lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

7 .2. Kontrole i badania laboratoryjne

a)badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech
materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych,  a częstotliwość  ich wykonania musi pozwolić   na  uzyskanie 
wiarygodnych  i  reprezentatywnych wyników  dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru  w trybie określonym w specyfikacji ogólnej do 
akceptacji.
b)wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z  
           wynikami badań .
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c)badania kontrolne obejmują cały proces budowy

8 OBMIAR ROBÓT

1)Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne".
2)Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie 1.1 .niniejszej ST.
3)Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
4)Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
5)Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

9. ODBIÓR ROBÓT

1)Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST "Wymagania ogólne".
2)Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
3)Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9.1. Program odbioru nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

a) badania przed ułożeniem warstwy jezdnej,

b) badania w czasie układania warstwy jezdnej,

c) badania po wykonaniu warstwy jezdnej (przy odbiorze).

9.2. Badania w czasie budowy powinny być prowadzone systematycznie i polegają na sprawdzaniu stale, w 
miarę postępu robót, jakości materiałów i zgodności wykonywania robót z projektem, obowiązującymi 
przepisami lub powszechnie uznanymi i wprowadzonymi osiągnięciami techniki. Wyniki badań w czasie 
budowy powinny być wpisane do dziennika budowy.

W przypadku braku w opisie badań lub niezgodności wyników badania z projektem lub wymaganiami normy, 
decyzja co do dalszego postępowania należy do nadzoru budowlanego lub komisji odbiorczej.

9.3. Opis badań

9.3.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją należy przeprowadzać przez porównanie wymagań 
projektowych dla budowy z wynikami uzyskanymi w czasie budowy.

9.3.2. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie dokumentów stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami.

Materiały, których jakość nie jest stwierdzona odpowiednim zaświadczeniem (atestem), a budzące 
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom.

9.3.3. Rodzaj gruntu podłoża należy określić na podstawie wskaźnika zagęszczenia gruntu oznaczonego 
metodą normalną wg PN-75/B-04481.

9.3.4. Sprawdzenie konstrukcji, grubości i równości podbudowy.   Konstrukcję i grubość podbudowy należy 
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sprawdzać w dwóch miejscach na każdym odcinku miejscu na każdym kilometrowym odcinku oraz w 
miejscach, gdzie rodzaj lub konstrukcja podbudowy uległa zmianie, a także w miejscach budzących 
wątpliwości.

W przypadku zastosowania podbudowy  zagęszczenie jej należy sprawdzić wg PN-75/B-04481.

 Równość podbudowy w kierunku podłużnym należy sprawdzić łatą czterometrową wg BN-68/8931-04.

 Prawidłowość profilu poprzecznego podbudowy należy sprawdzić wg 9.3.10.

9.3.5. Sprawdzenie obramowania nawierzchni należy przeprowadzać przez oględziny na całej długości 
przygotowanego do budowy, będącego w budowie lub odbieranego odcinka.

9.3.6. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia betonowej kostki brukowej należy przeprowadzać przez oględziny 
na całej długości będącego w budowie lub odbieranego odcinka.

9.3.7. Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin należy sprawdzać przez oględziny na całej długości będącego 
w budowie lub odbieranego odcinka.

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach.

Sprawdzenie wypełnienia wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na długości około 10 cm 
oraz zbadaniu, czy materiał wypełniający wypełnia całą spoinę. W tych samych miejscach należy zbadać 
szerokość spoiny.

9.3.8. Sprawdzenie szerokości nawierzchni. Szerokość nawierzchni należy sprawdzać co najmniej 5 razy.

9.3.9. Sprawdzenie równości nawierzchni w kierunku podłużnym  należy wykonać wg BN-  68/8931 -04.

9.3.10. Sprawdzenie prawidłowości profilu poprzecznego nawierzchni należy przeprowadzać co najmniej w 
dziesięciu miejscach wykonanego odcinka. Sprawdzenie polega na przyłożeniu do powierzchni badanej 
warstwy łaty profilowej względnie prostej, pomierzeniu spadków i porównaniu ich z wymaganiami normy 
oraz pomierzeniu prześwitów pomiędzy łatą i badaną powierzchnią i porównaniu z pkt 5.6.3.

9.4. Ocena wyników badań. 

Nawierzchnię należy uznać za wykonaną zgodnie z normą  jeżeli wszystkie badania wymienione w 
specyfikacji dadzą wynik dodatni.

4)Dopuszczalne są odchylenia od postanowień p. 5.6.2 i 5.6.3 pod warunkiem, że liczba miejsc wskazujących 
odchylenia równości przekraczające 5 mm nie wyniesie więcej niż 10, a wartość odchyleń w żadnym 
przypadku nie przekroczy 10 mm.

10. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

10.1. Ogólne wymagania

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

Podstawową formą płatności jest ryczałt obliczony w oparciu o projekt techniczny i przedmiar robót.

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań.
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Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST.

10.2. Cena wykonania robót

Cena wykonania robót obejmuje:

-  prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze 
sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej),

-  badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,

-  dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

-  wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

-  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

-  dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

-  wykonanie robót zasadniczych polegających na ułożeniu betonowej kostki brukowej na       

    podsypce  lub cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem robót towarzyszących  wykończeniowych;

-  wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy

-  uporządkowanie placu budowy po robotach

11.PRZEPISY ZWIĄZANE

•WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
•PN-B-11110:1996   Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych
      stosowane w budownictwie drogowym
•PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.   Żwir  
         i mieszanka

•PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
•PN-B-11113:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
•PN-68/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzchnie żwirowe.
•PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
•PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
•PN-60/B-11104.

                   BN-68/8931 -04.Nawierzchnie z betonowych płyt drogowych

•Poradnik „Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej” wydany przez Centralny Ośrodek 
Budownictwa -  2003 r

                  Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro 

                  Projektowo Badawcze Dróg i Mostów z 1979 i 1982 roku.

•Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.
                     oraz inne obowiązujące PN (EN-PN)  
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