dokument6w budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zagngcie kt6regokolwiek

z

Wszelkie dokumenty budowy bqd4 zawsze dos4pne

dla

lnspektora Nadzoru

i

przedstawiane do wgl4du na zyczeni e Zamawiajqcego.

1.10. Obmiar rob6t
Og6lne zasady obmiaru rob6t

obmiar rob6t bgdzie okreslac faktyczry zakes wykonywanych Rob6t zgodrue z
Dokumentacj4 Projektow4 i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

obmiaru Rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.
Wyniki obmiaru bgd4 wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek bl4d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Pvedmi?rze
Rob6t nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukorlczenia wszystkich Rob6t. Blgdne dane
zostan4 poprawione wedlug instukcji Inspektora Nadzoru.
Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czgstosciq wymagan4 do celu fatroSci
Wytonawcy *'crasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

,- *"i

Zasady o}reSlania iloSci Rob6t i material6w

odleglodci migdzy wyszczng6lnionymi punktami skrajnymi bqd4 obmierzane
poziomo wzdhrz linii osiowej.

Dlugo6ci

i

Jesli Soecyfikacie Techniczne wla6ciwe dla danych Rob6t nie wymagaj4 inaczej, objqtodci
(redni przekr6j'
bEdq wyticzone w m3 jako dlugoSd pomnozona przez

Ilo6ci, kt6re maj4 by6 obmierzone wagowo, bqd4 wa2one w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfrkacji Technicznych.
lJ rz4dzenia

i sprzgt pomiar,owY

Wszystkie ,xzqdzetra

i

sprzgt pomiarowy, stosowany

w

czasie obmiaru Rob6t b9d4

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
sprzgt pomiarowy zostanq dostarczone prTez Wykonawca' Jezeli wz1dzena
^wyrnagaj4
badan atestujgcyclu to Wykonawca bgdzie posiadac wa2ne
te lub sprzqt
Swiadectwa kwalifrkacYjne.

WzaAzefia

i

Wszystkie urz4dzenia pomiarowe b9d4 utzymyw
w calym okresie twania Rob6t.

arre

przez Wykonawca w dobrym staniq

Wagi i zasady wazenia

i

zainstaluje vz4dzena wagowe odpowiadaj4ce odnoSnym
*y-ug*io- ST. tigdzie utzymywad io wyposazenie zapewniaj4c zachowanie
dokladno5ci wg norm zatwierdzonych przez lnspellora Nadzoru'
Wykonawca dostarczy

Czas przeprow adzania obmiaru
lakze
Obmiary bgd4 przeprowadzane przed czg5ciowym lub koricowym odbiorem robot' a
Rob6t'
*
fugpowania atzszej przenry w Robotach i zniany Wykonawcy

rt"rpd
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Obmiary rob6t znikaj4cych przeprowadza sig w czasie ich trwania.
Obmiary rob6t podlegaj4cych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgd4 wykonywane w spos6b
zrozumialy i j edno zr:e,czly.

.
.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgto6ci uzupehiane b9d4 odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog4
by6 dol4czone w formie osobnego zd4cmika do Ksiggo Obmiaru, kt6rego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Na&oru.

1.11. Odbi6r rob6t
Rodzaje odbiorow

W zale2no5ci od ustaleri odpowiadajqcych ST, Roboty podlegaj4 nastppujqcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi rob6t zanikajqcych i ulegaj4cych zakryciu,
- odbiorowi czp6ciowemu
- odbiorowi koricowemq
- odbiorowi ostatecmemu.

Odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegaj4cych zakryciu
Odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegaj4cych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jako6ci
wykonywanych Rob6t, ktore w dalszym procesie re alizacji riegnq zakryciu'

ulegaj4cych zakryciu bqdzie dokonany w czasie
umo2liwiajqcym wykonanie ewentualnych korelt i poprawek bez hamowania og6lnego

odbi6r rob6t zanikajqcych

i

postgpu Rob6t.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
GotowoS6 danej czgsci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy jednoczesnym powiadomieniem lnspektora Nadzoru. Odbi6r bqdzie
prop**uar*y niezwlocznie , nie pozniej jednak niz w ci4gu trzech dni roboczych od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

i

JakoS6

i

i1o56 Rob6t ulegaj4cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru

na podstawie

dokument6w zawierajqcych komplet wynik6w badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone po-irry, w konfrontacji z Dokumentacj4 Projektowq ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbi6r czg6ciowY

Odbi6r czgsciowy polega na ocenie ilodci i jako5ci wykonanych czgSci rob6t' Odbioru
c4&sciowegoRob6tdokonujesigwgzasadjakprzyodbiorzekorlcowymRob6t.

.

Odbi6rkof,cowyRob6t
Odbi6r kofcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ilo6ci, jakoSci i warto5ci.
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Calkowite zakoicznnre Rob6t oraz gotowo6d do odbioL koficowego bgdzie stwierdzone
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy i bezzv ocxrym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbi6r koficowy Rob6t nast4pi w terrninie ustalonyn w Dokumentach Konhaktowych,
licz4c od dnia potwierdzenia zakorlczenia Rob6t i przyjgcia dokument6w, o kt6rych mowa
w punkcie 2.8.5.

Odbioru koricowego Rob6t dokona komisja \ryzraczorra przez Zamawiaj.pego w
obecno5ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj4ca Roboty dokona ich
oceny jako6ciowej na podstawie przedlo2onych dokument6w, wynik6w badaf i pomiar6w,
ocenie wizualnej oraz zgodno3ci wykonania Rob6t z Dokumentacj4 Projektow4 i ST.
W toku odbioru koricowego Rob6t komisja zapoTrr.l sig z reaLizacjq ustaleri przyjgtych w
trakcie odbior6w rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, zu asz*za w zakresie
wykonania rob6t uzupelniajqcych i Rob6t poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno6ci i ustali nowy termin odbioru koficowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, 2e jako56 wykonanych Rob6t w poszczeg6lnych
asortymentach ntemacmie odbiega od wymaganych Dokumentacj4 Projektow4 ST z
uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potqcerl, ;oceniaj4c pomniejszon4 wartoSd
wykonanych Rob6t w stosunku do wymagari przyjgtych w Dokumentach Kontaktowych.

i

Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do odbioru koflcowego Rob6t jest protok6l koficowego
odbioru Rob6t sporz4dzony wg ustalonego przez Zamawiajqcego wzoru.

Do odbioru koricowego

Wykonawca

jest

zobowiqzany przygotowac nastEpuj4ce

dokumenty:
- Dokumentacjg Projektow4 z naniesionymi zrnianami

- Specyfikacje Technicme

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru,
ulegajqcych zakrycirl

zt

aszcza

przy odbiorzn Rob6t Zanikaj4cych

i

- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiggi

Obmiar6q

- Atesty jako6ciowe wbudowanych material6w
- Inne dokumenty wymagane prz ez Zamariaj4cego

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie kdS gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq
wyznaczy ponowny termin odbioru kofcowego Rob6t.

Wszystkie zatz1dzone przez komisjg Roboty poprawkowe

lub

uzupelniaj4ce bqd4

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj4cego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i uzupelniaj4cych wynaczy komisja.
Odbi6r ostateczny

…―……
…――‑1
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odbi6r ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiqzanych z usunigciem wad
snvierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistriatych w okresil gwarancyjnym.
Odbi6r gst1eczny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
.
uwzglgdnieniem zasad odbioru koricowego.

1.12. Podstawa platno5ci
Ustalenia og6lne
PodstarrQ platnosci

jest cena jednostkowa" skalkulowana przez wykonawca calosi prac

(ryczah) zgodnie z podpisana umowq

cena ftdzie uwzglgdniac wszystkie czynnoSci, wymagania i badania skladai4ce sig na jej
wykonanie.

1.13. Przepisy zwrqzane
Normy
Podstawowe norrny lub ich ir6dl4 dotycz4cego wykonania poszczeg6lnych asortyment6w
Rob6t, podano na korlcu kaidego rozdzialu Specyfikacji techniczrej.

――――
――」
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2. ROBOTY ROZBIoRKOWE, ROBOTY

ZIEMNE

2.1. Wstgp
2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej q wymagania
dotycz1cez rozbudow4
nadbudow4 budynku o5rodka edukacji ekologicznej

i

2.1.2. Za}rcs stosowania ST
specyfik'eja
(sr) iest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.l .l .

I*F"T,

i konbaktowy

2.1.3. Za,kres rob6t objgtych ST
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji rechnicznej dotycz4 rozbi6rki
erement6w
istniej4cego budynku
- rozebranie pokrycia i konstukcji dachu
- rozebranie stropu
- rozebranie fuianek dzialowych
- wykonie wykop6w pod fundamenty

2.1.4. OkreSlenia podstawowe
olaeslenia. podstawowe sq zgodne z obowi4zui4cymi, odpowiednimi polskimi normami
definicjami podanymi w ST "Wymagania og6lnen.-

i

2.1.5. Og6lne warunki dotyczqce rob6t
Wymagania og6lne dotycz4ce rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".

2.2.

Materiaty

Nie wysQpuj4.

2.3. Sprztt
2.3.1. Wymagania og6lne dotyczlce sprzgtu
Wymagania og6lne dotycz4ce sprzptu podano w ST D.00.00.00 ,'Wymagania og6lne".

2.3.2. Sprzgt do rozbi6rki
Do wykonania rob6t miqzanych z rozbi6rk4 element6w drogi nale2y stosowad:
- spycharki,
- ladowarki,
- d:Zwig samochodowy 5 ton,
- samochody cig2arowe,
- mloty pneumatyczne,
- narz,jdzia ryczne

2.4. Transport
2.4.1. Og6lne wymagania dotyczqce transportu
Og6lne wymagania dotyczqce tansportu podano w ST "Wymagania og6lne.

―
………
……
…
……―
―J
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wykOnallie rob6t

2.5.1. og61ne zasady wγ kOnywania rOb6t

O"he zasady wykonywania rOb&pOdanO w sT‖
2.5。

眠
、 agania og6he.

2. wykO■ anie rOzbi6rH

臨蹴 欄 職 拙 1胤FttI蹴:雅隋
脚器稲ittimtteriti 物… dementy tte″ o面 彰
'淵

6 z terenu budowy

2.6.Kontrolajak06ci rcDb6t
2.̀。 1.

Ogolnezasady kOntroljakosci rob6t

OgOhe zasady kOntr01ijakOsci rOb6tpodano w sT"Wymagania ogohe".
2.6。

2. KontroL prawid10wOsci wykOnania rob6t rozbbrkowych

漑訛諦cI徴 塩:: 脚ega m sprawdzeiu bttletl10tt wykonanych Ю
b

2.7.

Obmiar rob6t

2.7.1.Og61ne zasady obmiaru rob6t
Og61ne zasady obmiaru rob6t pOdano w ST"wymagania og6he‖

.

2.7.2. Jednostk2 0bmiarowa

■
dnostkaObmiarOw4Ю ttzwienychzЮ ttTttdemem6wi史
‐
dlapottcia i kOnsmktti hu

‐dla stropu i Scianek dzialowych
Jednostkq obmiarow4 rob6t ziemnych

̲

̲l m3

jest

-I

m3

2.E. Odbi6r rob6t
Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".
Roboty objgte niniejsz4 ST obejmujq:
- odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegaj4cych zakryciu,
- odbi6r ostateczny,
zgodnie zzxadami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne,'.

2.9.

Podstawa platno5ci

Og6lne ustalenia dotycz4ce podstawy platno5ci podano w ST ,,Wymagania og6lne',

2.10. Przepisy zwiqzane
Rozporz4dzenie Ministra Infrastnrktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i
higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. u. Z 2003 r.Nr
4g poz. 401).

3. ROBOTY BETONOWE
3.1. Wstgp
3.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej
s4 wymagania dotycz4cez
rozbudow4
nadbudow4 budynku oSrodka edukacji ekologicznej

i

3.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (sr)
iest stosowana jako dokument pruetargowy
przy decaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.l
.l .

i

kontaktowy

3.1.3. Zakres rob6tobjgtych ST
Ustalenia zawarte w r/n Specyfikacji Technicznej dotycz4 wykonania
element6w
budyrku
- fundamenty

- Sciany fundamentowe
- wierlce i nadpro2a
- wykonie stropu gestozebrowego

3.1.4. Okreflenia podstawowe
okr_eslenia. podstawowe s4 zgodne z obowiqzui4cymi, odpowiednimi polskimi
norrnami
definicjami podanymi w ST "Wymagania og6lnei.-

i

3.1.5. Og6lne warunki dotyczqce rob6t
\ilymagania og6lne dotycz4ce rob6t podano w ST "Wymagania og6lne,'.

3.2. Materialy
3.2.1. Wymagania og6lne

wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6 t mtsz4by6 zgodne z wymaganiami
niniejszej STW i ORB i dokumentacji projektowej.
Do wykonania rob6t mog4 by6 stosowane wyroby budowlane spelniaj4ce warunki
okre5lone w:
z dnia 7 hpca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.tJ. z2003r..
-._U1gne
poz.
Nr 207,
2016; z plimejszymi zmianami),
. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. tJ.
z 2004 r.,Nr
92.po2.881),

. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno6ci (Dz. U. z 2002r.,
Nr 166, poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiqzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
przez w/w ustawy lub rozporzqdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

|.-rTe_-1

Materialy stosowane do wykonywania
konstrukcji betonowych i Zelbetowvch
powinny odpowiada6 wymaganio
m
Nartym* ror-i" pN_pN 206_1_20b3.

z

3.2.2. Wymagania szczeg6lowe

3.2.2.1.Sktadniki mieszanki betonowej
3.2.2.1.1. Cement
a) Rodzajg

jgpuolu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie
cementu portlandzkiego czystego tj. bez
dodatk6w
wg norm PN-EN
pN

197-l:2002 i
1g7_2t2}O2Jnast€po;Acycl, liasacf,
wytrzym.aloSciowych:
. klasa 32,5 - do betonu
klasy B25,
. kJasa 42,5 - do betonu klasy
B 3ti i wyZszej,
b) Wymagania dotyczqce skladu cementu

powinien odpowiada6 wynaganiom
!S4::g:*
PN-S-10040:1999

norm pN_EN 197_t:2002,

c) Oznakowanie opakowania

w przypadku

cemenfu workowanego na opakowaniu powinien
byd umieszczony
rwaty, wyrzzny napis zawieraj4cy ,uitgpu;ac"iao": --. oznaczenie,
. nazwa wytw6rni i miejscowo5ci,
. masa worka z cementem,
. data wysylki,
. temlin hwalosci cementu
d) Swiadectwo jako6ci cementu

raz$

naLia lostarczonego cementu musi posiadad swiadectwo jako.ci (atest) wxaz z
badarfi. e) Akceptowanie poszczeg6lny.l p".tii
cementu
tiazda
cementu przedjej uzyciem do ieto"u musiuzysf<aC
akceptacj g Inspektora.
f) Biei:qca kontrola podstawowych parametr6w cementu:
; 91e11 p-ochodzqsy zkuidej dostawy musi by6 poddany badaniom wg normy pN_EN
197-2:2002, a wyriki ocenione wg normy pN_EN tgl_l:il}Z.
- zakres badan cementu pochodz4cego i dortu*y,
dla kt6rej jest atest z wynikami badari
m9 ialn ogruiczyl i ivyionad tylko tuAu"iu poartu*o*".
leme.ntowni

wynitami

nlt!

Ponadto przed uZyciem

cgentu do

wykonania mieszanki betonowej zaleca sig

przeprowadzenie kontoli obejmuj4cej :
- omasznnie czasu wi4zania wg pN-ENl96_3:1996,
- omaczenie uniany objQtosci wg PN-EN 196_3:1996,
- sprawdzenie zawartoSci grudek (zbrylen cementu nie daj4cych
sig rozgrieS6 w
palcach i nie rozpadaj4cych sig w wodzie
).
w p. rzypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wyka2e niezgodnosd z normami,
cement
moZe by6 uZyty do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres sklrdowania:
M_iejsca przechowywania cementu mog4 by6 nastgpuj4ce:
. dla cernentu pakowanego
lworkowanegoj:
- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym tereni e zabezpixznne
z
bok6w przed opadami),
- magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnyn
dachu i Scianach).
. dla cementu luzem:
maga,wy specjalne (zbiomiki stalowe, 2elbetowe lub betonowe przystosowane
ptreumatycznego zaladowania i wyladowania cementu l.uzem, zaopatzone
w urz?dzenia
przeprowadzenia kontroli obigtosci c€mentu znajdui4cego sig
wibiomiku lub otwory
przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu, wrazy do czysz*zenia
oraz kTamry
zewngtrznych dcianach).

'
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3.2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji

0",o":

odpowiadac

wymaganiom normy pN_8g/B-32250.
ry*-u.
Zalxa sig stosowanie *oOy
*oa*rego*"j- p#".i.
jej nie wynaga
przeprowadzania
.-stosowanie

badari. Nalezy pobier#ie ;;;;ik,
G;d"td;: #"r#,*
poboru wody z innego tuar.'*;"i
proi;*ii)iii*q"qkontrole
zgodnie z wyzej
wymienion4 normq
3.2.2.1.4. Domieszki do beton6w
Dopuszcza sig stosowanie domieszek spelniai4cych
wymagania norm: pN-EN 9 34-2:20o2
i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowy-ch wymaga sig stosowania
domieszek tylko w
-p'.r.p-*"azenia
yasaanignr$ przypadkach i
wa.unkiEr
kontroli skutk6w
.poi
ubocznych takich jak zrnniejszenie
wytrzymalodci, zwiQkszenie nasiqkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Naleiy tez ocemi, *pry*Jo-i".or. na zmniejszenie trwalosci

betonu.

3.2.2.2. Mieszarrlka betonowa
pgtgnowych i zelbetowych
P^:^y^9"-ry.llgnsrrutcji
Detonow4 wykonywan4 samodzielnie przez

mozna srosowa6 mieszankg
WykonawcQ lub mieszankg betonow4
wylorrywan4 w Wytw6mi.tzw.,,beton towarowy,,.
Skladniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszQ by6 zgodne
z wym.aganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowej.
Mieszanka betonowa powinna odpowiadad wymaganiom normie: PN-EN
206- r -2003 .
Beton czg66- l. Produkcja mieszanki betonowij po-winna sig odbywad
na podstawie
receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wylonawca lut najego zlecenie
i
zatwierdzonej przez Inspektora. wykonawca musi posiadac wlaini laboratorium
lub te2
za zgod4 Inspektora, zleci nadz6r laboratoryjny niezale2nemu laboratorium.
Do budowy zbiomik6w, fundament6w, pryt fundamentowych, sbopowych i wieric6w
stosowad beton zgodnie z dokumentacj4 projektow4.
3.2.2.3. StaI zbrojeniowa

.

do zbrojenia betonu powinna spehriac wymagania norm: pN-S- 10040: 1999, pN_
9lls-10042, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-t/Ak 1998, PN-ISO 6935-2ttggS,
PN-ISO 6935-2/ Ak:199& PN-89/H-84023.06, pN-82/H-932 I 5.
Odbi6r stali zbroieniowei na budowie
Odbi6r stali na budowie powinien by6 dokonany na podstawie atestu hutniczego
dolqcznnego prznz wytw6rc4 stali. TreSd atestu powinna by6 zgodna z
postanowieniami polvy2ej przytoczonych norm. Cechowanie wiqzek i krgg6w
powinno by6 zgodne z postanowieniami powy2ej przytoczonych norm. Stal
zbrojeniowa powinna by6 magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiar6w i gatunk6w. Nalezy d4Ly6, by stal byla
magazynow ur w miejscu nie narazonym na nadmieme zawilgocenie lub
"anieczyszczenie.
Do montaZu prgtow zbrojenia naleiry firywal wyhatzarcgo drutu
stalowego tzw. wiqzalkowego o Srednicy nie mni ejszej ru21 ,0 mm.
Przy Srednicach wigkszych niZ l2 mm stosowad drut wigalkowy o Srednicy 1,5 mm.

ltal

3.2.2.4.

Milerit ly spawalnicze

Do slawania nale2ry uzyrvac elektrod odpowiednich do gatunku stali z kt6rej wykonane
jest zbrojenie oraz odpowiadaj4ce wymaganiom normy: pN-9lA,I-69430. 3.2.2.5. Podkladki dystansowe
Dopuszcza sig stosowanie stabilizator6w i podkladek dystansowych z betonu lub
zapfitry oraz z l\Norzyw szhrcznych.
J 22 L̲

Podkladki dystansowe mwz4
byi mocowane do prgt6w. Nie dopuszcza
sig
stosowania podkladek dystansowych
, d**ra ;gi; Irb prgtow stalowych.
3.2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowaf nalezy-stosowac
materialy zgodne z wynaganiami
nomry PN-S-10040:1999, a ponadro:
- drewno powinno odoowiadac
norm: pN-g2rD_g5or7. pN_91/D_9501g,
pN-7s/D_e6000, pN_72lD-e6o02,',pNr&/B-a?i;l;'",,'
^wymaganiom
-sklejka powinna odpowiada6
pN_EN 313-t:2001,pN_EN
3132:2001 oraz pN-EN 6i6_3:2001,
- gwoZdzie budowlane powinny
odqoryradlc
pN-g4A{_g l 000,
.wfmaganiom normy
-1*"":11:.111f

*ym"C;;;;:

Tt"JJi""r,,i._y.,

- oo srrxtrowarua T"r*ry*"-*Lbye*aoffi
elementow
stykaj4cych sig z betonem naleZy
,deskowal
$odki
antyadhezyjne
parafinowe
przerr.racione do tego typu
lfo;owad
zastosowari.

Materialy stosowane na deskowania nie mogq
deformowac sig pod
wplywem warunk6w atmosferycznych, ,"i *-;kutl;
zett<nigcia sig z

mieszank4 betonow4.
3.3.

Sprzgt

33.1. Wymagania

og6lne dotycz4ce sprzgtu

Wymagania og6lne dotycz4ce sprzgtu podano w ST D.00.00.00
"Wymagania og6lne,,.

33.2.

Sprzgt do prac betoniarskich

Roboty zwi4zane z wykonaniem konstukcji betonowych 2elbetowych mog4 by6
wykonywane rgcmie lub mechani czme ptzy uiryciu dowolnego s,,.4Qttt prze,,u,czonego do
wykonywania zamierzonych rob6t.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dzialaniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokladnodci
aktualnym swiadectwem
legalizacji,
- odpowiednio przeszkolon4 obslug4.
do wykonania deskowafl:
- sprzgtem ciesielskim,
- samochodem skr4miowym,
- 2urawiem o udZwigu dostosowanym do cigzaru element6w deskowari.
3) do przygotowania zbrojenia:
- Cletarkami,
- no2ycami,
- prostowarkami,

i

1)

z

2)

- innym sprzgtem stanowi4cym wyposa2enie zbrojami.
4) do ukladania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wglgbnymi o odpowiedniej Srednicy,
- wibratorami przyc znpnymi,
- latami wibracyj nymi,
- zacieraczkani do betonu.
5) do obrobki i pielggnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
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3.4.

TranspOrt

3.4.1.og61ne wymagania dOtyCzlce transpOrtu

O"he̲agania dOtyc4ce transpOm pOdanO w sT"wpagania O"ine.
3.4。

2.TranspOrt mate」 a16w

繹聯
墨職鱗rd
3.1.Transport s■ ladnl16w mieszantt betOnOweJ

あ 拗 Inymi
。

腑

dkamitranwOm.

鷲
3.2.TranspOrt,podawanie i uHadanie lllieszanki betonOweJ
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Vykonawca b9dzie usuwal na bieれ cO i na
3.5。

wykonanie rOb6t

3.5。 1.

og61ne zasady wykOnywallia rob6t

Og61ne zasady wykOnywania rOb6t pOdanO w sT"Wpagania Og6he.
3.5。

3.5。

2. wykonanle prac

2.1.Wymagania og6he
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3.5.2.2. Z,afues
wykonania rob6t
Roboty zwiqzane
z wvl

;6iffi;'ffi

,-:ir#ffilffi '#T:[L:1"":,gffiu*-**",

Betonowanie mozra
roz

,pi.".aooa="iilri-1"tff

'"*rtu*uzezwolenialnspekror4poMerdzonego

3.5.2.3. Wykonanie
deskowari

esk'wan

.ft{;tri,iffi #'+##,i*fffi",--*Tffi

;m:fmH*.Xf :-t""U:m"lml;*,f,'f

.m:'m:';*-

#,.g

fffflH:ltrH-;,Tffi ;+*:r:{'H,"'#m,,1;HLi*-[m

m$pffi,w;;fr ffi#l*ffi#"urru*nrm:m*

przy podparciu
deskowania

*..^.,,:-::l: :*-.:"*'

szczeg6laie w srykach

**i-m*###*i#y_utfl #i'*ffi#ffi#

powrerzchni betonu.
Przed przyst4pieniem
do

bet<

znieczyszciru?r*o;;;U,ffi;,H?_,Htrff

ir_:ffi:H,if,i;ffi,l#;.'".
,lHiflffi H-:H'J;'i:;d#ffi fr iX"H#;;Jii[l'***,"op.qr*,,##"ly
3.5.2.4. Przygotowanie zbiojenia

Zgodnie ze specyfrkacj4,,Roboty zbrojarskie,'.
3.5.2.5. Montai zbrojenia

Zgodnie ze specyfrkacjq,,Roboty zbrojarskie".
3.5.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
3.5,2.6.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowei

Roboty zwiqzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny byi
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przyst4pieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi6: poloZenie zbrojenil
projektem, czysto6d deskowania oraz obecno66 wkladek
zgodno$6 rzEdnych
dystansowych zapewniajqcych wymagan4 wielkoS6 ohrliny.

z
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3.5.2.6.2. Zas
eszeenie betoau

*-ffi?,mffmfff;:ffi;f,
3.52.6.3.

przerrv

betonu powinny
byc wykonywan

e

zgodnre
z

w betonowaniu

,ffildtf*,*#",q?-.ffi"#*[]?ff

fJ,:fl

,#[!ffi g,s*n*

t
Je2eli temperatura powiehza jest
przekraczai 2 godan' po

w2sza ni.

200c

ta

czastrwania przerwy nie powinien
unika6 dotvkania wibratorem

b";;;-";;"-;:;
;;;;.*""

warowieniu
deskowani4 zbrojenia i poprz.aoio
uroz"olg"
3.5.2.6.4. Wymaqania oLzv nracv w nocv

W prrypadku gdy betonowanie konstukcji wykonywane jest takZe w nocy, konieczne jest
wczeSniejve przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia zapewniaj4cego prawidlowe
wykonawstwo rob6t i dostateczre warunki bezpieczeristwa pracy.
3.5.2.7. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i

vilzaail

betonu
3.5.2.7.1. Temoeratura otoczenia.

BetonowanienaleZywykonywadwyl4czniewtemperatwachnienizszychniz+5oC'
;;;jqe ;*rrkt u-ozti*idq"e'.oyskanie przei beton wytrzymalosci co najrmiej
15 MPa przed pierwszym zamarzniQciem.

JT'
W *v.iAi*o*y"1, prarpuat*n doirszc,a sig betonowanie w temperatur,ze -aq
ur"t" il"-i*" fo igoav Inspektora nadzoru, potwierdzonejo wpisem do Do-"^ryitu
*20]9:
zapewni'i mieszankq
i;ff"; us#

iil;*1.
""

*l-ri".i

"i"tv

.betonowa

lempe:atT1

I

w czasle
zabezpieczsnte uformowanego elemenfu pfled uhat4 crepta
15 MPa'
7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymalo5ci co najmniej

chwili ukladania"

i

3.5.2.7.2. Zabezoieczenie oodczas onad6w.
Przed przyst4pieniem do betonowani a naleiry
wypadek wyst4pienia ulewnego deszczu.

przygotowtl spos6b postEpowania na

j"rt'przygotowiftrie odpowiedniej ilosci oslon wodoszczelnych dla
zatruzpieczenta odkrytych powierzchni Swie2ego betonu'

rooi""^"
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Przy niskich temperaturach otoczenia ulo,ony beton powinien
by6 chroniony przed
zarnannigciemprzez okres pozwalaj4cy na uzyskanii wytrzymaloSci
*3rnii"j iS
MPa.
"o
uzyskanie wyhzymalosci r5.Mpa powinno byd zbadane na pr6bkach
przechowywanych
w takich samych warunkach jak zaLetonowana konstrukcja.
Przy. przewidywaniu spadku temperatury poni2rcj
0.c w okresie twardnienia betonu
nale,y wczedniej podiqd dzialania o.ganiiacyjne pizrataiqsenu
i podgrzanie zabetonowanej konstrut-cji.

oapo*i"aoi";;;i"

3.5.2.8. Pietpgnacja betonu

Roboty zwiqzane z pielggnacj4 belonu powinny by6 wykonywane
zgodnie z
wymaganiami norrny pN-S-l0040: 199i.
Woda stosowana do polewhnia betonu powinna spelniad
wymagania normy pN_
88/B-32250. w czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by6 chronione przed
uderzeniami i drganiami.
nas_t4piC po osi4gnigciu pzez beton wyrzymalosci
Y{y::ry",T"Pffi"r1
f:*monolitycznych
rozrormowama dla konstrukcji
pN_63/B_d6251).
(zgodnie

z normq

3.6.

Kontrola jako5ci rob6t

3.6.1. Og6lne zasady kontroli jakoSci rob6t
Og6lne zasady kontroli jako5ci robot podano w ST ,'Wymagania
og6lne,,.

3.6.2. Szczeg6lowe zasady kontroli jakofci rob6t
3.6,2.1. Deskowania

Kontrola deskowani a przed przystqtieniem do betonowinia musi
byi doko nao' wez
potnierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
lrsp3ktora.i
P^"$lyg:
fgyTlg odpowiadac wymaganiom zawartym w normach pN_S_
10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SSf.
Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowaf, uniwersalnych przed
zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometycznych deskowania przed betonowaniem
- sprawdzeniu statecznofui deskowania"
- sprawdzeniu szczelnodci deskowani4
- sprawdzeniu czystosci deskowani4
- sprawdzeniu powierzchni deskowani4
- sprawdzeniu pokrycia deskowania Srodkiem antyadhe zyjnym.
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym polo2enia g6mego poziomu
betonowania. Wym.agania i tolerancje podaje norma pN_S_
10040:1999.
3.6.2.2. Zbrojenrie

Kontrola zbrojenia przed przyst4pieniem do betonowania musi byc dokonana przez
Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie.powinno by6 zgodne z dokumentacj4 projerue'-wg oraz odpowiadad
wymaganiom zawartym w normach pN_S_IOO4O:tiSS ipN_glts_l}O4p,a
takze ST.
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ibetOnott pOwimy曝
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betonu
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Zgodne z nOmami oraz ninittszl ST.
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myttTTw蹴
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3.6.2.8.Kontrola wykO■
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- sprawdzeniu urzq.dzef
do waZenia i mieszania,
- sprawdzeniu betoniarki- sprawdzeniu samochod6w^do_przewozu
mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu pomp do podawaniu
- sprawdzeniu wz4dzefi
do zag1.r"r*i"

_i"rr**i-#.T#J
_i"rrlitiiJI*"*.:,

r##iilJmffiffi :iff "#;I,I:ir,,::H;
jest wpisem do

3.7.

Obmiar rob6t

3.7.L

Og6lne zasady obmiaru
rob6t

D;ffiilil';lff.

ocena poszczeg6l nvch

Og6lne zasady obmiaru
rob6t podano w ST ,,Wymagania
o96116,,.
3.7.2. Jednostka obmiarowa

i:#::ffi :l#ffiffi iltr1#ffifilffjf*,"-.oo,u;..,
3.8. Odbi6r rob6t
R"ff:T;ffiJJ*t"i"#i"+""'#ffi
f

:fffl;:Hl,frfiqcvch

zgodrue

3.9.

ri

#;

;,*Sr"wvmaganiaog6rne".

i urlgajqcych zakryciu,

z zasadaii podanyni w ST
,,Wymagania og6lne,,.

podstawaptatno5ci

Og6lne ustalenia dotycz4ce podstawy
platrosci podano w ST
,,Wymagania og6lne,,

3.10. Przepisy zwiqzane
3.10.1. Normy:

PN-EN206-2003. Beton CzQ66-1.
Wymagania

i

wla5ciwoSci, produkcja i zgodnoSi pN_
-l
proourc;a i zgodiosc.

iili'fr'#:3r?"8;ff,:,' wy,eiG-*rxffii,
l: sklad' wymagania

r
cementowpowsr*-t1*-ra,rfrledi
PN-EN 197-2:2002 Ceienr'Cziii
2: ocena zgodnoSci.
PN-EN
MetoJy
haania
.196-3:1996
ceme"lti:;;;,

fi,r",. J,Tril]"-'i";-Y?*m
-"*".;;;T*r*"
mineratne do betonu.

objQtoSci. PN-86/B-06712
pN_zSlB_oo]

i

t

yr".r"

,g"irrx.j"iorr"*"

czasu wiqzania

i

staloCci

r*,y*,.i,.;",::"i##:ff J",ff #",:3ffi H;ffi
r

n"a*i". or*"r.# ffiffi;:t akaicznej.lrlil;ia,ll1;,ff;
pN-78/B-06714lr5
Badania. o_*oni" ruJu;;";;*".

IGuszvwa minerarae'

KrusaTwa mineralae.
PN-EN 933-l :2000 Badania

skladu-ziamowego.vr"roauoS?r[#."^yth wlaiciwosci kruszvw' czg56 1: o,,,czerue
PN-78/B-06714ll 6 Kruszvwa mineralne.
Badania. Oanaczente ksztalfii ziaren.
Badania geometrycznych wtadciwodci
krusz yw.

ilil:i*f001

CzESn

4:

Omaczsnie

PN-7818-06714112 Kruszvwa mineralne.

Badania. Omaczerie zawartosci
zanieazyszczei obcych. pNj8vB-06r;748-K*srffiiii"rarr".
Badania. oz,uczente
zawartoici zanieczyszczeri w postaci gliny.
PN-78/B-06714i 13 KrusaTwa minerarne. Badania.
ontaczerie zawartosci pyl6w
mineralnych. PN-77 r8-06h4ll g Kruszywa minerarne. gado,,,ia.
oaaczenie nasieuiir"s"i.

f-2e--l

r r\-oylH_U4023.06

Stal ol

fr iff'ilff ;:::inapawania
,:}:iffi i#r,,JlHl**:,,m;,ffi
drzewny.

wyrnagania i

Drevmo wiell
wretowvmiarowe
iglaste. wsp6rne

budr-1,"*'o
rir:eifr!i;;;offi*."
rrr---__-

ffif
3.1 0.2.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.p^rarvo.budowlane
(tekst jednolity: Dz. lJ.

f*ill.*:l?ffi ffi?fl'il,;;_-*

(Dz,J

z

2003r., Nr 207,

z 2o04r. Nr e2,

poz. 881), ustawa z dnia 30 sierpnia 2602 r. o systemie
oceny zgodnosci 1oz.v.
r., Nr 166, poz. I 360, z pfiimejszyntt zmianami),

ziooz

4. ZBROJENIE BETONU

4.l Wstgp
4.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s4 wymagania dotycz4ce
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.
4.L.2. Zatkl,.cs stosowania SST

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1 .1 .

-

i

-J-to_-]

,

4.13.zakres rOb61 0り

,wcL ssT

1晩

臨
が

4.1.4.oh劇

拙
=:田

鈍 ia pOdstawOwe

WSastte cann面
嘲

器鉤

:』

哺輔

織概編壁認.A̲■

Okregeniapodane wninittsz●
sT sl zgodne z odpOwiednimi nOmami.
4.1.ュ

0師 Ine￢ maganin dO、

、 ce rOb6t

靴 咄 瑞:銃瞥
蝙
4.2 Materiaヶ

ぬwkOnda蛇 知姉
臨 、

z

4.2,1.stal zbrQjen10wa

臨

徊

町

1

価 czng i tt PN‐ 89● ̲84023κ

m、為窃晰躍Ⅷ棚臨
Gamek

Srednica

stali

prOta

Granica
plastycznodci

WytzymaloSd Wν d位 面 e

.

bd
Zgllante

na rozci4ganie 廿ηienia

a

d― pr6bki
d=2イ 180)
d=3イ 90)

mm

MPa

ヽPa

StOS

5,540

220

310「550

%
22

34GS

6‑32

410 min.

590

16

-

Srednica

W technologicanej pr6bie zginania powierzchnia pr6bek nie powinna wykazywad p9kniE6,
naderwari i rozwarstwierl.
(3) Wady powierzchniowe:
iowierzchnia watc6wki i pr9t6w powinna byd bez pgknigc, pgcherzy i naderwarl'
jamy usadowej,
Na powierzchni czolowej prqmw niedopuszczalne s4 pozostalo6ci
rozwarstwienia i pgknigcia widocme golym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowani4 wtr4cenia
niemetaliczne, wzery, wypukloSci, wgrieceni4 zgorzeliny i chropowato6ci sq
dopuszczalne:
i pr9t6w gladkictt'
- jJsii -i"rr"ra rig w granicach dopuszczalnych odchylek dla walc6wki
o 6rednicy nominalnej
- jeSli nie przet<raczaj4-0,5 mm dta walc6wki i pr9t6w 2rcbrowanych
d; 25 mm, zai 0,7 mm dla prqt6w o wigkszych Srednicach.
(4) Odbi6r stali na budowie.
powinien
bAUiOr stati na tudowie powinien by6 dokonany na podstawie atestu, w kt6ry
byt znpatmny ka:zdy kr4g lub wiqzka stali. Atest ten powini et zawierub:
- znak wytw6rcY,
- rirednica nominalnq
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub Partii,
- zrak obr6bki ciePlnej.
po 2
Cechowanie wiqzit i krggOw powinno by6 dokonane na przywiesz-kach metalowych
sauki dla kazdej wiqzki czy krqgu.
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Roboty moge byi
wykonane
Roboty mozna wykonac
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Stal zbrojeniowa powinna
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uniknq6 trwalych odksztalceri, oraz
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4.5.

odpowiednimi 6rodkami hansportu
zeby
.
r ruchu drogowego.
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Wykonanie rob6t

4.5.1. Wykonywanie zbrojenia
Czysto6d powierzchni zb,rojenia.

Prgty i walc6wki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczykit, z znrdry,
luanych platk6w rdzy, kurzu i blota,
Prgty zbrojenia zani eczyszczone tfuszczem (smary, oliwa) lub farb4 olejnq nalery opalac
np. lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczerl.
izyszrz.ede prgtbw powinno byd dokonywane metodaqi nie powoduj4cymi z'mian we
wlaiciwo6ciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji'
Przygotowanie zbrojenia.
Prgfistalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powirmy byd wyprostowane'
projektu z
Haki, odgiQcia i ronniesznzenre zbrojenia nalezy wykonywac wg
o**iem postanowierl nomry PN-B-03 264:2002. Lqczenie prEt6w
ny-

*t
,Or*io"rE
naezv*vto,v*,nezgodniezpostanowieniaminormyPN-B-03264:2002Skradowania
ptet"A ,a"zy *iqzad-drutem migkkim, spawa6 lub l4czyd specjalnymi zaciskami'
4.5.2. Montai:, zbrojenia.
Zbrojenie nalezy ukladac po sprawdzeniu i odbiorze deskowaf'
Ni" ,iJ.ry poa*iesza6 i mocowac do zbrojenia deskowa6, pomostow transportowyclL

w
l,rf"":t Z ,U-.i"ria z'pojedynczych pigtow powinien byd dokonywany bezpogrednio
przed
wykonywac
J"r[o**lu. fnfo"t"z it-3"oi" tezpo6rednio w deskowaniu zaleca sig
ustawieniem szalowania bocmego.
pr9t6w
ZG"ri" pt t pret".i pojedynczymi powinno by6 ukladane wedlug rozstalvienia
* p-jekcie. Dia zachowania wlaSciwej otuliny nalezy ukladane w

*u"ro""go
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